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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 

Ι. ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Α. Γενικά Στοιχεία  

 

Επώνυμο ..............................................  Όνομα ............................................... 

Επώνυμο πατρός ..............................................  Όνομα .............................................. 

Επώνυμο μητρός ..............................................  Όνομα .............................................. 

Επώνυμο συζύγου............................................  Όνομα .............................................. 

Το γένος  .............................................. 

Επάγγελμα .............................................. 

Ημ/νία γέννησης ..............................................  Υπηκοότητα  ...................................... 

Στοιχεία Πιστοποιητικού 

Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο / Άλλο   Αριθμός .............................................. 

Ημερομηνία Έκδοσης ........................................  Αρχή Έκδοσης. .................................... 

Α.Φ.Μ. .............................................................  Δ.Ο.Υ.     .............................................. 

Χώρα φορολόγησης .......................................... 

Β. Στοιχεία Κατοικίας και Επαγγελματικής Διεύθυνσης  

Στοιχεία κατοικίας φυσικού προσώπου  

 Διεύθυνση – Οδός ..................................................        Αρ.   ........................................... 

Πόλη ......................................  Τ.Κ.. ................ Χώρα  ......................................... 

Τηλ. ...........................................      Fax   ............... Κινητό ........................................ 

e-mail  ......................................     

Στοιχεία επαγγελματικής διεύθυνσης 

Διεύθυνση – Οδός .................................................         Αρ.   .......................................... 

Πόλη ......................................  Τ.Κ..  ............... Χώρα  ........................................ 

Τηλ. ...........................................     Fax   ................ Κινητό ....................................... 

e-mail  ......................................     

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α)     στα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας μου 

β)     στα στοιχεία της επαγγελματικής μου διεύθυνσης 

Γ. Τραπεζικοί Λογαριασμοί 

 

1. Τράπεζα ..................................                      Αρ. λογαριασμού ................................................ 
 
2. Τράπεζα ..................................                       Αρ.λογαριασμού  ................................................ 

Δ. Μερίδα και Λογαριασμός ΣΑΤ  

 

1. Αρ. Μερίδας ΣΑΤ .................................................................... 

2. Αρ. Λογαριασμού ΣΑΤ  ........................................................... 

3. Κωδικός Πελάτη  ..................................................................... 

  

(ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) 
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II. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Α. Γενικά Στοιχεία 
Επωνυμία       ............................................................................................................................. ........... 

Διακριτικός Τίτλος  ............................................................................................................................... 

Καταστατική Έδρα  ............................................................................................................................. .. 

Εταιρική Μορφή     ............................................................................................................................... 

Σκοπός / Δραστηριότητα  ..................................................................................................................... 

Στοιχεία Καταχώρησης σε μητρώο: 

Αριθμός Μητρώου ΑΕ ή άλλου μητρώου ............................................................................................ 

Ημ/νία Καταχώρησης ____/____/____    Αρμόδια Αρχή Μητρώου ................................ 

Α.Φ.Μ  .................................................  Δ.Ο.Υ.  .......................................................... 

Εθνικότητα    .........................................  Χώρα κυρίας φορολόγησης ........................... 

Νόμιμοι εκπρόσωποι : 

Επώνυμο εκπροσώπου ...................................... Όνομα .......................................................... 

Επώνυμο εκπροσώπου ...................................... Όνομα  .......................................................... 

1.   Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο / Άλλο  Αριθμός .......................................................... 

Ημερομηνία Έκδοσης   ................................. Αρχή Έκδοσης ................................................ 

 Α.Φ.Μ. .......................................................... Δ.Ο.Υ. ............................................................. 

Διεύθυνση – Οδός........................................ Αρ.  ................................................................. 

Πόλη  ............................................................ Τ.Κ.  ............................... Χώρα ................... 

2.   Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο / Άλλο  Αριθμός .......................................................... 

Ημερομηνία Έκδοσης ................................... Αρχή Έκδοσης. ................................................ 

 Α.Φ.Μ. .......................................................... Δ.Ο.Υ. .............................................................. 

Διεύθυνση - Οδός .............................Αρ....... Πόλη .................. Τ.Κ. ..........Χώρα ................. 

Στοιχεία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων / αντιπροσώπων για συναλλαγές με την ΕΠΕΥ 

1.  Επώνυμο  ...................................................  Όνομα ............................................ 

 Επώνυμο πατρός  .......................................   Όνομα ............................................ 

 Επάγγελμα .......................................... 

Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο / Άλλο  Αριθμός  ........................................... 

Ημερομηνία Έκδοσης  ................................  Αρχή Έκδοσης  .................................. 

 Α.Φ.Μ. ........................................................  Δ.Ο.Υ. ................................................ 

Διεύθυνση - Οδός.......................................  Αρ.      ................................................ 

Πόλη  ..................................... Τ.Κ. ..............  Χώρα  ................................................ 

Tηλ.  ............................  Fax  .......................                             Κινητό ...............................................        

       Email ……………………… @ ............................. 

2.  Επώνυμο  ...................................................  Όνομα ............................................ 

 Επώνυμο πατρός  .......................................  Όνομα ............................................ 

 Επάγγελμα .......................................... 

Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο / Άλλο  Αριθμός  ........................................... 

Ημερομηνία Έκδοσης  ................................  Αρχή Έκδοσης  .................................. 

 Α.Φ.Μ. ........................................................  Δ.Ο.Υ. ................................................ 

Διεύθυνση - Οδός.......................................  Αρ.      ................................................ 

Πόλη  ..................................... Τ.Κ. ..............  Χώρα  ................................................ 

Tηλ.  ............................  Fax  .......................                 Κινητό ................................................        

       Email ……………………….. @ .......................... 
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Β. Στοιχεία Διεύθυνσης και Επικοινωνίας  

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Διεύθυνση – Οδός ......................................  Αρ.     ................................................. 

Πόλη  ..................................... Τ.Κ. ..............  Χώρα  ................................................ 

Tηλ.  .............................  Fax ......................               Κινητό  ...............................................        

      Email ……………………… @ ............................ 

 

Στοιχεία έδρας νομικού προσώπου (συμπληρώνεται εάν διαφέρουν από τα στοιχεία επικοινωνίας) 
Διεύθυνση - Οδός.......................................  Αρ.     ................................................. 

Πόλη  ..................................... Τ.Κ. ..............  Χώρα  ................................................ 

Tηλ.  ............................  Fax .......................               Κινητό  ...............................................        

      Email ……………………… @ ............................ 

 

 

Τραπεζικοί Λογαριασμοί 

 

1. Τράπεζα ............................................... Αρ. λογαριασμού  ................................................ 

 

2. Τράπεζα ............................................... Αρ. λογαριασμού  ................................................ 

 

Δ. Μερίδα και Λογαριασμός ΣΑΤ  

 

1. Αρ. Μερίδας ΣΑΤ  ......................................................................................................................  

 

2. Αρ. Λογαριασμού ΣΑΤ  .............................................................................................................. 

 

3. Κωδικός Πελάτη  ....................................................................................................................... 

 
 
 

(ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)  
 

 

1. 
 

 
 
2. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  – ΈΓΓΡΑΦΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΉ 
 
Κάτωθι παραβάλλεται πίνακας με τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε πελάτη και τα έγγραφα με τα οποία δύνανται τα 
στοιχεία αυτά να επαληθευτούν. Τα προσκομιζόμενα αυτά έγγραφα πρέπει να παραμένουν σε φωτοτυπία στον φάκελο 
του κάθε πελάτη. Ειδικότερα:  

Α. Φυσικά Πρόσωπα 
 

-  Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο  
-  Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου 
   και εκδούσα αρχή 
-  Ημερομηνία και τόπος γέννησης 
-  Υπόδειγμα υπογραφής πελάτη 

-   Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 
-   Διαβατήριο σε ισχύ 
-   Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις 

Ένοπλες Δυνάμεις 

-  Παρούσα διεύθυνση κατοικίας 
-  Τηλέφωνο επικοινωνίας  

-   Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού 
Κοινής Ωφελείας 

- Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) 

-   Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. 
-   Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής 

-  Ασκούμενο επάγγελμα (ανεξαρτήτως αν 
πρόκειται για ιδιώτη ή επαγγελματία) 

 

-   Βεβαίωση του εργοδότη 
-   Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ.  
-   Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας 
-   Επαγγελματική ταυτότητα 
-   Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα 

-  Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)  
 

-   Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. 

 

Β. Ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.) και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 
 

-   Επωνυμία, έδρα, σκοπός, ονόματα των μελών 
του Δ.Σ. και, προκειμένου για ΕΠΕ, τα ονόματα 
των εταίρων της 

-   Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας και τα 
στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους, 
καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων, 
όπως ορίζονται στον Πίνακα Α, 

 -  Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

-   ΦΕΚ όπου έχει δημοσιευθεί περίληψη του καταστατικού και 
η εκπροσώπηση της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε., καθώς και τυχόν 
τροποποιήσεις του καταστατικού ή της εκπροσώπησης 

-   Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για 
τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς 
δικαιούχους) 

-   Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. 
(για το νομικό πρόσωπο)  

 

Γ. Προσωπικές εταιρίες: 
 

-   Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα των 
εταίρων 

-   Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας και τα 
στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους, 
καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων 

-   Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

-   Αντίγραφο του αρχικού καταστατικού που έχει κατατεθεί στο 
Πρωτοδικείο, καθώς  και των τυχόν τροποποιήσεών του  

-   Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για 
τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς 
δικαιούχους) 

-   Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. 
(για το νομικό πρόσωπο) 

Δ. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ή σχήματα ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα 
 

-   Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός 
-   Νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντικά όργανα και 

τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους 
καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων, 
όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα Α 

-   Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)  

-    Αντίγραφα των προβλεπόμενων  νομιμοποιητικών 
εγγράφων, καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών τους 

-    Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για 
τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς 
δικαιούχους) 

-    Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. 
(για το νομικό πρόσωπο) 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ EUROTRUST ΑΕΠΕΥ 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΙΒΑΝ 

ΕΘΝΙΚΗ 04147202297 GR 4901100410000004147202297 

ALPHA BANK 101002002025042 GR 1001401010101002002025042 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 82443401 GR 4201200010000000082443401 
EUROBANK 00260025480201550352 GR 8602600250000480201550352 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5029000349140 GR 9501720290005029000349140 
ΚΥΠΡΟΥ 14119358 GR 3907305020000000014119358 
ATTICA BANK 84038393 GR 7601600690000000084038393 
PROBANK 0131316012016 GR 5805400020000131316012016 
MILLENNIUM 307216 GR 4603801410000000000307216 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α.  Για την κατάρτιση της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την 
ΕΠΕΥ 

□ ότι δεν έχει καμία από τις κατωτέρω ιδιότητες: 

α) μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε εταιρία 
εισηγμένη σε Χρηματιστήριο ή πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τα παραπάνω πρόσωπα, κατά την έννοια 
της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη 
δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών» 

β) πρόσωπο που έχει περιληφθεί σε κατάλογο προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακές 
πληροφορίες κατά την έννοια της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή 
πρόσωπο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 3340/2005, 

γ) νομικό πρόσωπο ή εμπίστευμα (trust), όπου τα διευθυντικά καθήκοντα ασκούνται από πρόσωπο 
των περιπτώσεων α΄ και β΄ ή το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από κάποιο από τα πρόσωπα αυτά, ή το 
οποίο έχει συσταθεί προς όφελος κάποιου από τα πρόσωπα αυτά, ή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα 
είναι ουσιαστικώς ισοδύναμα με εκείνα ενός τέτοιου προσώπου,  

δ) μέτοχος με συμμετοχή μεγαλύτερη του 3% του κεφαλαίου εταιρίας εισηγμένης σε Χρηματιστήριο ή 
εταιρίας συνδεδεμένης με εισηγμένη,  

ε) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος (Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός 
Διευθυντής ή ασκών διαχειριστικά καθήκοντα) ή άλλο καλυπτόμενο πρόσωπο κατά την έννοια της Απόφασης 
2/452/1.11.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΠΕΥ, Πιστωτικού Ιδρύματος που παρέχει επενδυτικές 
υπηρεσίες, συνδεδεμένου αντιπροσώπου αυτών ή ΑΕΕΔ,  

στ) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος (Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός 
Διευθυντής, ασκών διαχειριστικά καθήκοντα ή και μέλος Επενδυτικών Επιτροπών) i) Εταιρίας Επενδύσεων 
Χαρτοφυλακίου, ii) Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και iii) εν γένει θεσμικών 
επενδυτών,  

ζ) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο που κατέχει διευθυντική ή και απλή υπαλληλική 
θέση σε οργανωμένη αγορά, ΠΜΔ, διαχειριστή των προηγουμένων ή και σε επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τις 
τελευταίες,  

η) μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που κατέχει διευθυντική θέση ή ελεγκτής στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς ή σε άλλη αντίστοιχη εποπτική αρχή οποιουδήποτε κράτους, 

θ) μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείων ή άλλων ενώσεων προσώπων, που εκπροσωπούν μέλη 
Χρηματιστηρίου, θεσμικούς επενδυτές, μετόχους ή άλλους συντελεστές της χρηματιστηριακής αγοράς, 
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ι) δημοσιογράφος μέλος των οικείων ενώσεων συντακτών ή προσφέρων δημοσιογραφικές υπηρεσίες 
σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, που προσφέρει πληροφόρηση ή 
σχολιασμό σε τακτική βάση επί θεμάτων, που αφορούν την αγορά κεφαλαίων, 

ια) σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού (γονέας, τέκνο) με πρόσωπο που έχει μία από τις ανωτέρω 
ιδιότητες υπό στοιχ. α΄ - β΄ και δ΄– ι΄, 

□ ότι έχει την εξής ιδιότητα ή τις εξής ιδιότητες εκ των ανωτέρω υπό α έως ια΄ αναφερομένων: 

 
............................................................................................................................. ......................................... 

Β. Ότι οι μέσω της ΕΠΕΥ διενεργούμενες συναλλαγές αφορούν τον ίδιο τον Πελάτη και όχι τρίτο πρόσωπο και, 
εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν καμία σχέση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με πρόσωπο από τα ως άνω 
απαριθμούμενα. 

Γ.  Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει εγγράφως προς την ΕΠΕΥ, ότι γνωρίζει / δεν γνωρίζει (να σημειωθεί και 
διαγραφεί αναλόγως) άλλους πελάτες της ΕΠΕΥ: 

 Με τους οποίους να συμμετέχει ως εταίρος σε προσωπική εταιρία:  

□ ΟΧΙ 

□ ΝΑΙ, με τα παρακάτω πρόσωπα : 
 
..................................................................................................................................................... 

 Στους οποίους να έχει παράσχει εμπράγματες ή άλλου είδους εξασφαλίσεις (π.χ. υποθήκη, ενέχυρο, 
εγγύηση, κλπ.) 

□ ΟΧΙ 

□ ΝΑΙ, για τα παρακάτω πρόσωπα : 
 

..................................................................................................................................................... 

 Στο κεφάλαιο των οποίων να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα* με ποσοστό μεγαλύτερο του 20%  

□ ΟΧΙ   

□ ΝΑΙ, τα παρακάτω πρόσωπα :  
 
..................................................................................................................................................... 

 Με τους οποίους να ελέγχει άμεσα ή έμμεσα νομικά πρόσωπα που είναι πελάτες της ΕΠΕΥ 

□ ΟΧΙ 

□ ΝΑΙ, τα παρακάτω πρόσωπα :  
 
..................................................................................................................................................... 
 

                                                
 Έλεγχος υφίσταται, επί νομικών προσώπων, όταν υπάρχει μεταξύ τους σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική (άρθρο 42ε παρ. 5  εδ. α του κ.ν. 
2190/1920), π.χ. όταν μία επιχείρηση έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης  επιχείρησης, όταν ελέγχει την 
πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης  επιχείρησης, ύστερα από συμφωνία με άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης α υτής, όταν 
συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα, είτε άμεσα, είτε μέσω τρίτων, να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών 
των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης αυτής ή όταν ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση. Έλεγχος υφίσταται επίσης όταν υπάρχει 
παρεμφερής με την ανωτέρω σχέση μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μιας επιχείρησης. 
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 Με τους οποίους να είναι σύζυγος, συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού ή 
σύνοικος 

□ ΟΧΙ 

□ ΝΑΙ, με τα παρακάτω πρόσωπα (να διευκρινισθεί η σχέση): 
 
............................................................................................................................. ........................ 
 

 Έχει οποιαδήποτε άλλη σχέση πέραν των ως άνω περιγραφομένων ούτως ώστε να αποτελεί με άλλον ή 
άλλους πελάτες της ΕΠΕΥ, ομάδα συνδεδεμένων πελατών κατά την έννοια των Αποφάσεων της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των 

Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και 7/459/27.12.2007 «Εποπτεία και έλεγχος των 
Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» 

□ ΟΧΙ 

□ ΝΑΙ, με τα παρακάτω πρόσωπα : 
 
...................................................................................................................................................... 
 

Λόγοι για τους οποίους ο πελάτης θεωρεί ότι δεν αποτελεί ομάδα συνδεδεμένων πελατών με κάποιο ή κάποια 
από τα παραπάνω πρόσωπα: 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. ..................................... 
 
Δ.  Ο Πελάτης αναλαμβάνει έναντι της ΕΠΕΥ την υποχρέωση να την ενημερώσει αμέσως  εγγράφως ως προς 
οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει σε σχέση με τις υπό Α. έως Γ. δηλώσεις και βεβαιώσεις του. 
 
 

Ημερομηνία                    Υπογραφή               
 
 

..................................................... 
 
 

 
 

                                                
 Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 1 αρ. 25 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισμού κεφα λαιακών 
απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», ομάδα συνδεδεμένων πελατών είναι  

«α.  δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αντιπροσωπεύουν ενιαίο κίνδυνο, πλην αντιθέτου αποδείξεως από την Επιχείρηση Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθόσον το ένα ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το άλλο ή τα άλλα, ή 
β. δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δεν υπάρχει σχέση ελέγχου κατά την έννοια της παραγράφου 12 τ ου άρθρου 2 του 
Ν.3601/2007, αλλά τα οποία θεωρούνται, πλην αντιθέτου αποδείξεως από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ότι αποτελούν ενιαίο 
κίνδυνο, διότι συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να είναι πιθανό ότι εάν το ένα από αυτά αντιμετωπίσει χρηματοοικονομικά  προβλήματα, το 
άλλο ή όλα τα άλλα θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες εξόφλησης των υποχρεώσεών τους έναντι της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Στην 
κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται  και όλες οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που ελέγχονται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.» 

Ακόμη και όταν δεν υπάρχει σχέση ελέγχου κατά την προεκτεθείσα έννοια (βλ. την προηγούμενη υποσημείωση), ενδέχεται να συνιστούν ομάδα 
συνδεδεμένων πελατών η μητρική και η θυγατρική επιχείρηση με τις θυγατρικές ή θυγατρικές των θυγατρικών τους, ασχέτως αν μετα ξύ των θυγατρικών 
αυτών δεν υπάρχει απευθείας δεσμός συμμετοχής, και με τις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν συμβάσεως ή σύμφωνα με 
τους όρους του καταστατικού τους ή των οποίων τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα αποτελούνται κατά πλειοψηφία από  τα ίδια πρόσωπα. 
Περαιτέρω ομάδα συνδεδεμένων πελατών ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να συνιστούν συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, 
συνεταίροι προσωπικών εταιριών, εταιρίες με κοινούς εταίρους ή μετόχους με τους εταίρους ή μετόχους αυτούς (εφόσον δεν συνιστούν ομάδα 
συνδεδεμένων πελατών ήδη λόγω υπάρξεως σχέσεως ελέγχου), πρόσωπα συνδεόμενα μεταξύ τους με συμβατικές σχέσεις όπως σύμβαση εγγύησης. Σε 
όλες αυτές τις περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν ομάδα συνδεδεμένων πελατών όταν είναι πιθανό ότι εάν το ένα απ’ αυτά 
αντιμετωπίσει χρηματοοικονομικά προβλήματα, το άλλο ή όλα τα άλλα θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες εξόφλησης των υποχρεώσεών τους έναντ ι της 
ΑΕΠΕΥ. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
Σ’ ΑΥΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΕΙ  ΜΕ ΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

Η ακριβής και πλήρης συμπλήρωση του παρόντος παραρτήματος είναι μεγάλης σημασίας για την ορθή εξυπηρέτηση,  
προστασία και προαγωγή των συμφερόντων του Πελάτη. 
 
Ονοματεπώνυμο Πελάτη:  ...........................…………………………………….................................................................… 
 
1. Οικογενειακή κατάσταση ………………………………………………………………………………………....................………………… 
 
Εξαρτώμενα / προστατευόμενα μέλη της οικογενείας:  ………………………...........................................................…. 

2.  Μορφωτικό επίπεδο 

□ Απόφοιτος δημοτικού  □ Απόφοιτος γυμνασίου □ Απόφοιτος λυκείου 

□ Απόφοιτος τεχνικής - 
επαγγελματικής σχολής  

□ Απόφοιτος πανεπιστημίου 
(συμπεριλαμβανομένων και  
ΤΕΙ)  

□ Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών ή και διδακτορικού 
τίτλου 

□ Δεν έχει καν αποφοιτήσει από το 
δημοτικό σχολείο 

□ Έχει ολοκληρώσει σπουδές 
οικονομικών 

□ Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια 
και σπουδές θεμάτων 
κεφαλαιαγοράς 

 
3.  Επάγγελμα: ……………………………………………………….........................................…………….............................………… 
 
Τυχόν προηγούμενα επαγγέλματα: ……………………………………………………................................................................. 
Έχετε ασκήσει επάγγελμα που σχετίζεται με το χρηματοοικονομικό τομέα και τον τομέα των επενδύσεων; 

□ ΟΧΙ 

□ ΝΑΙ    Την περίοδο ………………………........................................................................................  
 
Τίτλος πιστοποίησης: ..…………………………………....................………………………………………  

4. Πηγές εισοδήματος 

□ Επαγγελματική δραστηριότητα □ Εισόδημα από ακίνητα □ Άλλες πηγές 

 
5. Βασικά περιουσιακά στοιχεία 

□ Ακίνητα  □ Καταθέσεις σε μετρητά □ Τιμαλφή και έργα τέχνης 

□ Επενδύσεις σε χρηματαγορές ή 
στην κεφαλαιαγορά 

□ Επιχειρηματικές 
δραστηριότητες  

□ Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 
άμεσα ρευστοποιήσιμα  

 
6. Ύπαρξη άλλων σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη πλην των επενδυομένων μέσω της Εταιρίας 

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ 
 
7. Υποχρεώσεις 

□ Δάνεια, εγγυήσεις, εμπράγματα βάρη □ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
8. Τα ποσά που ο Πελάτης σκοπεύει να επενδύσει μέσω της Εταιρίας 

□ Είναι απολύτως απαραίτητα στον Πελάτη □ Αποτελούν τοποθέτηση περισσεύματος 
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9. Επενδυτική εμπειρία 
 
Μέγεθος επενδυτικής εμπειρίας 

□ Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια) 

□ Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων) 

□ Μικρή (μέχρι 2 χρόνια) 

□ Καμία  

Προηγούμενες επενδύσεις 

□ Repos – ομόλογα 
 

 
Μέγεθος επενδυτικής εμπειρίας 

□ Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια) 

□ Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων) 

□ Μικρή (μέχρι 2 χρόνια) 

□ Καμία  

Προηγούμενες επενδύσεις 

□ Αμοιβαία Κεφάλαια 
 

 
Μέγεθος επενδυτικής εμπειρίας 

□ Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια) 

□ Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων) 

□ Μικρή (μέχρι 2 χρόνια) 

□ Καμία  

Προηγούμενες επενδύσεις 

□ Μετοχές  
 

 
Μέγεθος επενδυτικής εμπειρίας 

□ Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια) 

□ Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων) 

□ Μικρή (μέχρι 2 χρόνια) 

□ Καμία  

Προηγούμενες επενδύσεις 

□ Παράγωγα  
 

 
10. Είδη επενδύσεων και χρηματοπιστωτικών μέσων με τις οποίες / τα οποία είναι εξοικειωμένος ο Πελάτης 
 
Κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χ.Α. 

□ Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια) 

□ Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων) 

□ Μικρή (μέχρι 2 χρόνια) 

□ Καμία 

Κατάρτιση συναλλαγών σε ξένα χρηματιστήρια  

□ Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια) 

□ Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων) 

□ Μικρή (μέχρι 2 χρόνια) 

□ Καμία  
 

Συναλλαγές με πίστωση (margin)  

□ Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια) 

□ Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων) 

□ Μικρή (μέχρι 2 χρόνια) 

□ Καμία  
 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 

□ Τραπεζικές καταθέσεις – repos – ομόλογα 

□ Αμοιβαία Κεφάλαια 

□ Μετοχές στο Χ.Α. 

□ Κινητές αξίες σε χρηματιστήρια εξωτερικού 

□ Παράγωγα  
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11. Όγκος και συχνότητα συναλλαγών του Πελάτη σε χρηματοπιστωτικά μέσα  
 
Συχνότητα συναλλαγών τα παρελθόντα τρία έτη σε ετήσια 
βάση κατά μέσο όρο 
(να επιλεγεί το έτος με την μεγαλύτερη συχνότητα) 

□ Μεγάλη (κάθε εβδομάδα και συχνότερα) 

□ Μέτρια (μικρότερη από μια συναλλαγή τον μήνα) 

□ Μικρή (μικρότερη από μία συναλλαγή το τρίμηνο) 

□ Πολύ μικρή (μικρότερη από μία συναλλαγή το 
εξάμηνο) 

□ Καμία  

Όγκος συναλλαγών τα παρελθόντα τρία έτη σε ετήσια 
βάση (να επιλεγεί το έτος με τον μεγαλύτερο όγκο) 
 

□ Μεγαλύτερος των 10.000.000€ 

□ Μεταξύ 3.000.000 € και 10.000.000 € 

□ Μεταξύ 1.000.000 και 3.000.000 € 

□ Μεταξύ 100.000 € και 1.000.000 € 

□ Κάτω των 100.000 € 

□ Καμία συναλλαγή  
 

Ως προς ποιο έτος γίνεται η αναφορά;   _________ 
 
12. Χρονικός ορίζοντας των επενδύσεων που ο Πελάτης σκοπεύει να πραγματοποιήσει μέσω της Εταιρίας 

□ Έως έξι μήνες  □ 6 έως 12 μήνες  

□ 1 – 3 έτη  □ Άνω των τριών (3) ετών    
 
13. Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες θα κατατάσσατε τον εαυτό σας; 

□ Δεν επιθυμεί να αναλάβει μεγάλο ρίσκο και γι’ 
αυτό δεν επενδύει σε παράγωγα 

□ Επιθυμεί να αναλάβει περιορισμένο ρίσκο και γι’ αυτό 
α) επενδύει σε μετοχές και β) παρακολουθεί επιμελώς 
την πορεία τους 

□ Επενδύει σε μετοχές, αλλά δεν παρακολουθεί 
τακτικά την πορεία των τιμών τους  

□ Μόνον η επένδυση σε κλασικά κρατικά ομόλογα 
προσιδιάζει στην ιδιοσυγκρασία του. Γι’ αυτό και 
δεν αγοράζει ποτέ μετοχές ούτε άλλα παρεμφερή 
χρηματοπιστωτικά μέσα.  

□ Η τοποθέτηση μέρους του χαρτοφυλακίου του σε 
εταιρικά ομόλογα είναι ιδιαιτέρως συμπαθής 
μορφή επένδυσης και συνιστά αποδεκτό 
επενδυτικό κίνδυνο. 

□ Είναι επιθετικός επενδυτής και επιθυμεί 
μεγιστοποίηση του κεφαλαίου του, 
αναλαμβάνοντας τον ανάλογο κίνδυνο.  

□ Επιθυμεί την επένδυση σε παράγωγα μέρους του 
χαρτοφυλακίου του, παρά τον κίνδυνο που 
εμπεριέχει μια τέτοια επένδυση.  

□ Επενδύει μόνον ή πρωτίστως σε παράγωγα!  

 
14.  Άλλα σχόλια ή δηλώσεις του Πελάτη, που επιθυμεί να ληφθούν υπόψη από την Εταιρία: 
 
……………...............................................…………………………………………………………………………….........................………… 

............................................................................................................................................................................... 

..........................................…………………………………………………………………………………………………................................ 

Βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων, στα οποία δύναται να βασίζεται η Εταιρία κατά την παροχή υπηρεσιών 

σε μένα. 

 

Ημερομηνία                    Υπογραφή               
 
 

..................................................... 
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ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ MiFID  
 
Αγαπητέ Πελάτη, 
 
Με το νόμο 3606/2007 ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (Market in Financial Instruments Directive, MiFID). Οι διατάξεις του 
νόμου αυτού τέθηκαν σε ισχύ στις 1 Νοεμβρίου 2007.  

1. Κατηγοριοποίηση 

Σύμφωνα με το ν. 3606/2007, η Εταιρία μας – όπως και όλες οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών  Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) – οφείλει να 
προβεί στην κατάταξη των πελατών της σε μια από τις εξής τρεις κατηγορίες α) των ιδιωτών, β) των επαγγελματιών και γ) των 
επιλέξιμων αντισυμβαλλόμενων. Η κατάταξη αυτή γίνεται για να είναι σε θέση οι ΕΠΕΥ να παρέχουν στους πελάτες τους την 
κατάλληλη και αρμόζουσα στα χαρακτηριστικά τους προστασία κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.  

Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει στο πλαίσιο της μέχρι τώρα συνεργασίας μας, και εφόσον δεν εμπίπτετε σε κάποια 
από τις περιπτώσεις επαγγελματιών πελατών που αναφέρονται στο Παράρτημα III που επισυνάπτεται στην παρούσα, σας έχουμε 
κατατάξει στην κατηγορία των Ιδιωτών Πελατών και, επομένως, η Εταιρία μας θα σας αντιμετωπίζει ως ιδιώτη πελάτη, εκτός αν άλλως 
συμφωνηθεί μεταξύ μας. 

Στην κατηγορία των Ιδιωτών Πελατών παρέχεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας ως προς την εφαρμογή των κανόνων 
επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και ως προς τους κανόνες που διέπουν την εκτέλεση 
των εντολών των πελατών μας.  

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 3606/2007 και επιθυμείτε την αλλαγή της 
ταξινόμησής σας, θεωρώντας ότι η Εταιρία μας θα μπορούσε να σας αντιμετωπίζει ως επαγγελματία πελάτη ως προς ένα ή 
περισσότερα είδη επενδυτικών προϊόντων ή συναλλαγών ή μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να απευθύνετε 
γραπτώς σχετικό αίτημα προς την Εταιρία μας, προκειμένου αυτή να εξετάσει αν συντρέχουν στο πρόσωπό σας οι προβλεπόμενες στο 
νόμο προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την κατάταξή σας ως επαγγελματία 
πελάτη, η Εταιρία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει το αίτημά σας. 

Τυχόν κατάταξη σας στην κατηγορία των επαγγελματιών πελατών θα συνεπάγεται χαμηλότερη προστασία όπως αυτή αναλύεται στο 
Παράρτημα III της παρούσας. 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τα ειδικότερα κριτήρια κατάταξης των πελατών της Εταιρίας στις επιμέρους ως άνω 
κατηγορίες και τις συνέπειες της  κατάταξης αυτής, σας παραπέμπουμε στο Παράρτημα III που επισυνάπτεται στην παρούσα. 
Προκειμένου η Εταιρία να εξακολουθήσει να σας παρέχει τις υπηρεσίες της εντός του νέου κανονιστικού πλαισίου, παρακαλείσθε 
όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε στην Εταιρία τη Δήλωση συμφωνίας ή διαφωνίας σας με την κατάταξής σας, η οποία  
επισυνάπτεται στο Παράρτημα III της παρούσας. 

Ειδικά για την περίπτωση που επιλέξετε την αντιμετώπισή σας ως επαγγελματία πελάτη, επισημαίνουμε ότι εφόσον παραλάβουμε την 
παραπάνω Δήλωση θα σας αποστείλουμε γραπτή προειδοποίηση στην οποία θα διευκρινίζεται σαφώς η προστασία και τα δικαιώματα 
αποζημίωσης που θα απωλέσετε εξαιτίας της μεταβολής της κατηγορίας σας. Στη συνέχεια θα τροποποιηθεί αντιστοίχως η σύμβασή 
σας και σε έγγραφο χωριστό από αυτή θα δηλώσετε ότι έχετε επίγνωση των συνεπειών που έχει η απώλεια αυτής της προστασίας. 
Επισημαίνεται ότι η αίτησή σας για μεταβολή της κατηγορίας σας από ιδιώτης σε επαγγελματίας θα γίνει δεκτή μόνον κατόπιν 
αξιολόγησης από την Εταιρία και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. 

2.  Λοιπές πληροφορίες 

Επισυνάπτουμε, επίσης, στην παρούσα τα εξής έντυπα:  
1. Έντυπο που περιέχει γενικές πληροφορίες για την Εταιρία μας και τις υπηρεσίες που παρέχει (Παράρτημα Ι).  
2. Έντυπο με περιγραφή των επενδυτικών κινδύνων εν γένει, καθώς και των χαρακτηριστικών και κινδύνων που ενέχουν οι διάφορες 

κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο των μεταξύ μας συναλλαγών στο πλαίσιο 
παροχής των υπηρεσιών μας (Παράρτημα II).  

3. Έντυπο με τα ειδικότερα κριτήρια κατάταξης των πελατών της Εταιρίας μας στις επιμέρους κατηγορίες και τις συνέπειες της  
κατάταξης αυτής (Παράρτημα III). 

4. Έντυπο με τα κριτήρια που εφαρμόζει η Εταιρία για τον έλεγχο συμβατότητας (όπου απαιτείται) των παρεχόμενων υπηρεσιών της 
σε σχέση με τον πελάτη (Παράρτημα IV). 

5. Έντυπο που αναλύει την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών που εφαρμόζει η Εταιρία μας (Παράρτημα V).  
6. Έντυπο με πληροφορίες για τη φύλαξη χρηματοπιστωτικών σας μέσων και κεφαλαίων (Παράρτημα VI). 
7. Έντυπο με την πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρία μας ως προς θέματα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων (Παράρτημα VII). 
8. Έντυπο με πληροφορίες ως προς τον τρόπο και τη γλώσσα της μεταξύ μας επικοινωνίας (Παράρτημα VIII). 
 
Εφόσον επιθυμείτε περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 210 3363100. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση, 
 
Για την Εταιρία 
EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

1. Πλήρης επωνυμία: EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

2. Έδρα: Σεβαστουπόλεως 113, Αμπελόκηποι  

3. Στοιχεία επικοινωνίας:  
 Τηλέφωνο:  +30 210 3363100 
 Αριθμός Φαξ: +30 210 3238334 
 Διεύθυνση e-mail: eurotrust@eurotrustsec.gr  

4. Η Εταιρία μας έχει λάβει την υπ’ αριθμ. άδεια λειτουργίας 3/630/14.11.2012 (τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 6/71/27.02.1991 & 
13/471/16.5.2008) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την οποία δικαιούται να παρέχει τις εξής επενδυτικές και 
παρεπόμενες υπηρεσίες: 

 (α) Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες: 
i.  Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών. 
ii. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών. 

 (β) Παρεπόμενες υπηρεσίες: 
 i. Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής 

υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων 
ασφαλειών.  

 ii. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στα 
οποία μεσολαβεί η Εταιρία μας. 

 iii. Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. 
 
5.   Η Εταιρία μας υπάγεται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της οποίας τα στοιχεία είναι τα εξής: 
 Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα 
 Τηλ. κέντρο: 210 33.77.100 
 Ιστοσελίδα: www.hcmc.gr 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις  
Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, 
εξαρτώμενη από ποικίλες παραμέτρους που θα παρατεθούν με συντομία στη συνέχεια, η διενέργεια επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα συνεπάγεται πάντοτε έκθεση σε κινδύνους που δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως. Οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται, γενικώς, στη 
μείωση της αξίας της επενδύσεως ή, ακόμη, και στην απώλεια του επενδυομένου ποσού. Υπό περιστάσεις, μάλιστα, μπορεί να 
δημιουργηθεί υποχρέωση καταβολής από τον Πελάτη και επιπλέον ποσών από αυτά που αυτός επένδυσε, προς κάλυψη ζημίας που 
μπορεί να γεννηθεί. 
Στη συνέχεια, υπό ΙΙ. παρατίθενται οι γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι. Υπό ΙΙΙ. εξειδικεύονται, οι βασικοί κίνδυνοι που συνδέονται με 
χρηματοπιστωτικά μέσα ως προς τα οποία είναι δυνατή η κατάρτιση συναλλαγών μέσω της Εταιρίας. Τέλος, υπό IV. παρατίθενται οι 
επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις κατ’ ιδίαν επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες. Και στο σημείο αυτό παρατίθενται οι 
κίνδυνοι που συνδέονται με τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της η Εταιρία.  
Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή του Πελάτη στην ανάγκη να μελετήσει προσεκτικά το παρόν και να λάβει πολύ σημαντικά υπόψη του 
το περιεχόμενό του όταν λαμβάνει τις επενδυτικές του αποφάσεις, να αποφεύγει δε κάθε επένδυση και συναλλαγή, ως προς τις οποίες 
θεωρεί ότι δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή την απαραίτητη εμπειρία. 

II. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι 
Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύμφυτοι του τρόπου λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του 
χρηματοοικονομικού συστήματος, αναφύονται δε υπό περιστάσεις που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει ή να αποκλείσει. Συνδέονται 
με τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος εν γένει, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ΕΠΕΥ και των εκδοτών, που εκδίδουν 
χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της επένδυσης, συνιστούν δε παραμέτρους που επηρεάζουν ένα ή 
περισσότερα από αυτά τα μεγέθη, η μεταβολή των οποίων επηρεάζει την αξία μιας επένδυσης.  Διεθνείς οργανισμοί, οι κεντρικές 
τράπεζες και πολλοί άλλοι φορείς καταβάλλουν σημαντικές και  συστηματικές προσπάθειες για τη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και των αγορών και την προστασία τους από την επέλευση τέτοιων κινδύνων.  Πλην όμως, παρά τις προσπάθειες αυτές, 
δεν αποκλείεται η επέλευσή τους, η οποία μπορεί να έχει τόσο γενικό, όσο και ειδικό χαρακτήρα, συνδεόμενη δηλαδή με 
συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή με ορισμένους χρηματοπιστωτικούς φορείς. Η παράθεση των κινδύνων που ακολουθεί είναι 
ενδεικτική και γίνεται για να διευκολύνει την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και των γενικότερων 
παραγόντων, που επηρεάζουν την αξία και τιμή μιας επένδυσης.  

1. Συστημικός κίνδυνος (systemic risk) 
Η αδυναμία ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να εκπληρώσει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δύναται να προκαλέσει την 
αδυναμία άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (συμπεριλαμβανομένων των ΕΠΕΥ) ή επιχειρήσεων να εκπληρώσουν τις δικές τους 

mailto:eurotrust@eurotrustsec.gr
http://www.hcmc.gr/
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υποχρεώσεις, όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Δημιουργείται έτσι κίνδυνος αλυσιδωτών αντιδράσεων (domino effect) λόγω 
μετάδοσης της αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και εκκαθάρισης συναλλαγών επί τίτλων, 
σε σειρά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η δραστηριοποίηση οποιασδήποτε ΕΠΕΥ στον χρηματοπιστωτικό τομέα την εκθέτει, 
επομένως, στον συστημικό κίνδυνο, ο οποίος, αν επέλθει, μπορεί να αντανακλά και στους πελάτες της. 

2. Πολιτικός κίνδυνος (political risk) 
Οι διεθνείς εξελίξεις σε πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο επηρεάζουν την πορεία των χρηματαγορών και 
κεφαλαιαγορών. Πολιτικές εξελίξεις σε ορισμένη χώρα μπορούν (π.χ. πολιτική ανωμαλία, εκλογή κυβέρνησης και ειδικότερες 
κυβερνητικές επιλογές σε νευραλγικούς τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής), επομένως, να επηρεάσουν την τιμή των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χώρα αυτή ή των επιχειρήσεων που εδρεύουν ή 
δραστηριοποιούνται εκεί. 

3. Κίνδυνος πληθωρισμού (inflation risk) 
Η πορεία του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επηρεάζει την πραγματική αξία του επενδυόμενου κεφαλαίου και των 
προσδοκωμένων αποδόσεων.  

4.  Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν την αξία μιας επένδυσης που γίνεται σε νόμισμα διαφορετικό από το βασικό 
νόμισμα του επενδυτή, αλλά και τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις των επιχειρήσεων. 

5. Κίνδυνος επιτοκίου (interest rate risk) 
Η εξέλιξη των επιτοκίων ενδέχεται να επιδράσει στην τιμή διαπραγμάτευσης ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα ομόλογα 
και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν υποκείμενη αξία επηρεαζόμενη από τις μεταβολές αυτές (π.χ. σε Συμβόλαια 
Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Ομόλογα). 

6. Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) 
Συνίσταται στην πιθανότητα επέλευσης ζημίας συνεπεία αδυναμίας εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων του συμβαλλομένου. Η 
επίδραση του πιστωτικού κινδύνου είναι πολλαπλή: Μπορεί να αφορά εκδότη – και κατά συνέπεια τα χρηματοπιστωτικά του μέσα – 
πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ – και, κατά συνέπεια, να πλήξει τη φερεγγυότητά του – κλπ.  

7. Κίνδυνος αγοράς (market risk) 
Συνίσταται στον κίνδυνο μείωσης της αξίας ενός χρηματοπιστωτικού μέσου λόγω μεταβολών στην αγορά. Κατ’ επέκταση, αποτελεί τον 
κίνδυνο των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εκάστοτε αγορά. Οι τέσσερις συνηθέστεροι 
παράγοντες κινδύνου της αγοράς είναι οι εξής:  
- Κίνδυνος μετοχών, ήτοι ο κίνδυνος να μεταβληθούν οι τιμές των μετοχών συνεπεία διαφόρων παραγόντων, γεγονός που μπορεί να 

επηρεάζει την εκπλήρωση υποχρεώσεων των χρηματοπιστωτικών φορέων.  
- Κίνδυνος επιτοκίου, (βλ. ανωτέρω υπό 5). 
- Συναλλαγματικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών (βλ. ανωτέρω υπό  4.)  
- Κίνδυνος εμπορευμάτων, που αφορά τον κίνδυνο μεταβολής των τιμών των εμπορευμάτων, όπως των μετάλλων ή του σίτου. 
Η μεταβολή δεικτών μετοχών ή άλλων δεικτών αποτελεί επίσης παράγοντα που λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κινδύνου 
αγοράς.  

8. Κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk) 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι χρηματοοικονομικός κίνδυνος και προκαλείται από τυχόν έλλειψη ρευστότητας στην αγορά ως προς ένα  
ή και περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. Η μη εκδήλωση ζήτησης και προσφοράς πλήττει την εμπορευσιμότητα των 
χρηματοπιστωτικών μέσων και τα καθιστά ευάλωτα σε φαινόμενα κερδοσκοπίας και χειραγώγησης, επηρεάζοντας αρνητικά την 
πιθανότητα επίτευξης «δίκαιας τιμής».  Ο κίνδυνος ρευστότητας συναντάται κυρίως σε αναδυόμενες αγορές ή αγορές όπου 
διενεργούνται συναλλαγές μικρού όγκου («ρηχές αγορές»). 

9.  Λειτουργικός κίνδυνος (operational risk) 
Γεννάται λόγω εφαρμογής ανεπαρκών ή αποτυχημένων εσωτερικών διαδικασιών, προσωπικού και πληροφορικών ή επικοινωνιακών 
συστημάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν εκτός 
λειτουργίας τα συστήματα διακανονισμού των συναλλαγών ή μειώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν 
αντικείμενα της συναλλαγής (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης των τεχνικών συστημάτων μιας οργανωμένης αγοράς ή μιας ΕΠΕΥ, κίνδυνος 
ακατάλληλης διοίκησης μίας εταιρίας με τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήριο κλπ). Στον λειτουργικό κίνδυνο εντάσσεται και ο 
νομικός κίνδυνος.  

10. Κανονιστικός και νομικός κίνδυνος (Regulatory and legal risk) 
Ο εν λόγω κίνδυνος πηγάζει:  
α) Από μεταβολές στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις αγορές, τις συναλλαγές σε αυτές τις αγορές, τη φορολόγηση των 
επενδύσεων που διενεργούνται σε μία συγκεκριμένη αγορά. Οι μεταβολές αυτές δύνανται να επηρεάσουν πολλαπλώς τις επενδύσεις.  
β) Από αδυναμία εκτέλεσης συμβάσεων λόγω νομικών προβλημάτων κλπ. Τούτο μπορεί να συμβεί επί εσφαλμένης νομικής 
εκτιμήσεως, αλλά και επί αβεβαιότητος δικαίου, που προκύπτει ιδίως λόγω ασαφών, αόριστων και γενικών νομοθετικών διατάξεων. 
Έτσι, μπορεί να κριθούν συμβάσεις ή άλλες συμφωνίες ανίσχυρες, αντίθετα προς την αρχική εκτίμηση των επιχειρήσεων, με 
δυσμενέστατες οικονομικές επιπτώσεις στους συμβαλλομένους. 

11. Κίνδυνος συστημάτων διαπραγμάτευσης                                                                                                                  
Το Σύστημα Διαπραγμάτευσης μέσω του οποίου γίνεται η διαπραγμάτευση στις οργανωμένες αγορές ή στους Πολυμερείς 
Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) (άρθρο 2 ν. 3606/2007) υπόκειται στον κίνδυνο της προσωρινής βλάβης ή διακοπής 
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λειτουργίας. Έτσι, όταν καθίσταται ανέφικτη η διαπραγμάτευση για ικανό χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί διαταραχή στην 
ομαλή λειτουργία της αγοράς και βλάβη στα συμφέροντα των επενδυτών, ιδίως στην περίπτωση που κάποιος επενδυτής προσδοκά να 
κλείσει ανοικτή του θέση. 

12. Κίνδυνος διακανονισμού (settlement risk) 
Συνιστά ειδική μορφή πιστωτικού κινδύνου και προκύπτει λόγω μη προσήκουσας εκπλήρωσης υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων 
που συμμετέχουν σε συστήματα πληρωμών και διακανονισμού συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, π.χ. όταν το ένα εκ των 
συναλλασσόμενων μερών δεν παραδίδει τους τίτλους που έχει πωλήσει και οφείλει να παραδώσει ή, επί αγοράς, όταν δεν καταβάλλει 
το οφειλόμενο τίμημα των τίτλων.   

13. Κίνδυνος συγκέντρωσης (concentration risk)  
Είναι ο κίνδυνος που αναλαμβάνει επενδυτής που επενδύει όλα τα χρηματικά του διαθέσιμα σε ένα μόνον χρηματοπιστωτικό μέσο. 
Βρίσκεται στον αντίποδα της διαφοροποίησης του κινδύνου, όταν ο επενδυτής τοποθετεί τα διαθέσιμά του σε περισσότερα 
χρηματοπιστωτικά μέσα και δη διαφορετικών χαρακτηριστικών, που έχουν και στοιχεία παραπληρωματικότητας. 

III. Κίνδυνοι συνδεόμενοι με επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα  
1. Μετοχές   

Α.  Έννοια μετοχής 
Συνοπτικότατα, παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μετοχών. Υπογραμμίζεται όμως ότι τα χαρακτηριστικά αυτά 
ποικίλουν αναλόγως του δικαίου που διέπει την εκδότρια εταιρία, χωρίς να αποκλείονται αποκλίσεις από τα εκτιθέμενα. Επί εταιριών 
που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, επιβάλλεται, επομένως, ειδική διερεύνηση. 
Μία μετοχή αποτελεί κλάσμα του μετοχικού κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρίας. Η μετοχή, ως αξιόγραφο, ενσωματώνει τα 
δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη συμμετοχή του στην ανώνυμη εταιρία. Τα δικαιώματα αυτά, συνήθως, αντιστοιχούν 
στον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος. Ενδεικτικά δικαιώματα που προκύπτουν από την κατοχή μετοχών είναι το δικαίωμα 
μερίσματος από τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρίας (εφόσον διανέμονται), καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό από την περιουσία της 
εταιρίας, σε περίπτωση λύσης αυτής. Οι μετοχές μπορούν να είναι κοινές, προνομιούχες, ονομαστικές ή ανώνυμες, μετά ψήφου ή 
χωρίς ψήφο, διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο ή μη διαπραγματεύσιμες.  
Η κοινή μετοχή είναι ο συνηθέστερος τύπος μετοχής και περιλαμβάνει όλα τα βασικά δικαιώματα ενός μετόχου, όπως δικαίωμα 
συμμετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων μετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισης, καθώς και δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση 
της εταιρείας και συμμετοχής στη διαχείρισή της. 
Η προνομιούχος μετοχή προσφέρει πλεονέκτημα (προνόμιο) έναντι των κοινών μετοχών, συνιστάμενο στην προνομιακή είσπραξη 
μερίσματος ή και στο προνομιακό δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της επιχείρησης, αλλά συνήθως 
στερείται του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρίας.Αναλόγως της πορείας και των αποτελεσμάτων της 
εταιρίας, οι μέτοχοι μπορεί να απολάβουν μέρισμα από τα τυχόν κέρδη της εταιρίας και να καρπούνται τα οφέλη από τυχόν αύξηση 
της εσωτερικής αξίας της μετοχής της εν λόγω εταιρίας. Τα ανωτέρω όμως είναι γεγονότα αβέβαια.  

Β. Κίνδυνοι 
Η επένδυση σε μετοχές ενδέχεται να περιλαμβάνει τους κινδύνους που παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικώς:  
α. Κίνδυνος μεταβλητότητας: Η τιμή μίας μετοχής που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές και ΠΜΔ 
υπόκειται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις, οι οποίες μάλιστα δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται αιτιωδώς με την οικονομική πορεία 
της εκδότριας εταιρίας. Δημιουργείται έτσι κίνδυνος απώλειας μέρους ή και – υπό περιστάσεις – του συνόλου του κεφαλαίου που έχει 
επενδυθεί.  Υπογραμμίζεται ότι ποτέ δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η ανοδική ή καθοδική πορεία μίας μετοχής ούτε η διάρκεια 
μιας τέτοιας πορείας. Υπογραμμίζεται ιδιαιτέρως ότι η πορεία της χρηματιστηριακής αξίας μιας μετοχής είναι συνάρτηση πολλών 
παραγόντων και δεν εξαρτάται μόνον από τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας, όπως π.χ. αυτά απεικονίζονται βάσει των αρχών της  
θεμελιώδους ανάλυσης. 
β. Κίνδυνος της εκδότριας εταιρίας:  Οι μετοχές, ως κλάσματα του κεφαλαίου της εκδότριας εταιρίας, επηρεάζονται από την πορεία 
και τις προοπτικές της εκδότριας εταιρίας, της οποίας τυχόν ζημίες ή κέρδη δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν.   Ο μέγιστος κίνδυνος 
υφίσταται σε περίπτωση πτώχευσης της εκδίδουσας τις μετοχές εταιρίας, οπότε και ο επενδυτής θα απολέσει το σύνολο της 
επένδυσής του.  
γ. Κίνδυνος μερισμάτων: Η καταβολή μερίσματος εξαρτάται από την ύπαρξη κερδών της εκδίδουσας τις μετοχές εταιρίας και την 
πολιτική διανομής μερισμάτων που εφαρμόζει αυτή βάσει και των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. 
Επομένως,  δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η επένδυση σε μετοχές θα συνοδεύεται από την είσπραξη μερισμάτων.  
δ. Λοιποί κίνδυνοι: Η χρηματιστηριακή πορεία μιας μετοχής εξαρτάται και από πολλούς εξωγενείς παράγοντες, όπως 
μακροοικονομικές εξελίξεις, πολιτικοί παράγοντες, κατάσταση των χρηματιστηριακών αγορών κλπ.  Επίσης, εξαρτάται και από 
παράγοντες όπως η εμπορευσιμότητα της μετοχής, η ρευστότητα της αγοράς, αλλά και εξελίξεις με αντικείμενο την ίδια τη μετοχή, 
όπως επιθετική εξαγορά, πιθανότητα διαγραφής της μετοχής από τη χρηματιστηριακή αγορά κλπ.  Τονίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση 
επένδυσης σε μετοχές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι που αναλύονται ανωτέρω υπό ΙΙ.  

Γ. Γενική επισήμανση – σύσταση 
Συνιστάται στον Πελάτη όπως αυτός, πριν από τη διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής επί μετοχής α) μελετήσει την ετήσια οικονομική 
έκθεση ή, κατά περίπτωση, και τις εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις και τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύει η 
εκδότρια εταιρία προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για περιοδική πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και β) αναζητήσει 
τυχόν δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σημαντικών γεγονότων, στις οποίες έχει προβεί η εκδότρια εταιρία προς έκτακτη ενημέρωση του 
επενδυτικού κοινού, κυρίως μέσω του διαδικτυακού τόπου του χρηματιστηρίου στο οποίο οι μετοχές είναι εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση.  
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2. Ομόλογα / Ομολογίες: 

Α. Έννοια – χαρακτηριστικά          
Το ομόλογο (ομολογία) είναι αξιόγραφο που ενσωματώνει υπόσχεση χρηματικής ή άλλης παροχής του εκδότη προς τον εξ αυτού 
δικαιούχο, κυρίως τον κομιστή του.  Η υποχρέωση αυτή συνίσταται συνήθως στην πληρωμή του κεφαλαίου κατά τη λήξη και του τόκου 
στις περιόδους που ορίζονται στους όρους της έκδοσης.  
Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ομολόγου είναι  
α) η ονομαστική του αξία, η οποία δεν ταυτίζεται απαραιτήτως με την τιμή διαπραγμάτευσης, αλλά είναι το ποσό που υποχρεούται να 
καταβάλλει ο εκδότης κατά τη λήξη του ομολόγου,  
β) το επιτόκιο/κουπόνι και  
γ) η περίοδος λήξεως αυτού.  
Ομόλογα μπορούν να εκδίδονται είτε από κρατικούς φορείς (ομόλογα δημοσίου) είτε από εταιρίες (εταιρικά ομόλογα). Κατ’ αυτή την 
έννοια τα ομόλογα αποτελούν μορφή κρατικού ή εταιρικού δανεισμού. 

Β. Είδη  
Τα ομόλογα εκδίδονται υπό ποικίλες μορφές:  
α) Ως ομόλογα άνευ εξασφαλίσεως: Οι ομολογιούχοι έχουν απαίτηση κατά του εκδότη όπως και οι λοιποί πιστωτές του, επί του 
συνόλου του ενεργητικού του.  
β) Ως ομόλογα που συνδέονται με ασφάλεια που παρέχεται υπέρ των ομολογιούχων: Η απαίτηση των ομολογιούχων ασφαλίζεται στην 
περίπτωση αυτή i) με εμπράγματη ασφάλεια υπέρ αυτών, που παρέχεται επί συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού του εκδότη, ii) 
με εγγυήσεις τρίτων, iii) με εκχώρηση απαιτήσεων κλπ. Περαιτέρω, οι ομολογιούχοι μπορεί να απολαμβάνουν επιπρόσθετης 
προστασίας συνεπεία ειδικών συμφωνιών με τον εκδότη ή λόγω προνομιακής τους τοποθέτησης έναντι λοιπών ομολογιούχων ή 
πιστωτών.  
γ) Ομόλογα/ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης: Σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη ο ομολογιούχος ικανοποιείται ύστερα από όλους 
τους άλλους πιστωτές του εκδότη – αν υπάρχει, εννοείται, ακόμη περιουσία –, όπως ειδικότερα ορίζεται στο ομολογιακό δάνειο.  
δ) Μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες, που εμπεριέχουν δικαιώματα μετατροπής σε μετοχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ή 
ανταλλαγής με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα. 

Γ. Επιτόκιο 
Οι εκδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν επιτόκιο που μπορεί να είναι α) σταθερό, β) κυμαινόμενο, 
προσδιοριζόμενο βάσει ενός γενικώς διαδεδομένου δείκτη επιτοκίου (π.χ. EURIBOR, FIBOR, LIBOR κλπ) ή γ) σταθερό καταβαλλόμενο 
στην αρχή της περιόδου, στη βάση προεξόφλησης, ενσωματούμενο στην τιμή εξόφλησης. 
Ειδική προσοχή επιβάλλεται για τα λεγόμενα σύνθετα ομόλογα, εκείνα δηλαδή, των οποίων το επιτόκιο προσδιορίζεται βάσει δεικτών 
συνισταμένων από παράγωγα συμβόλαια. Οι δείκτες αυτοί, που προσδιορίζουν το επιτόκιο βάσει παραγώγων χρηματοπιστωτικών 
μέσων, ενσωματώνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο στην όλη δομή του ομολόγου. Τα ομόλογα αυτά εντάσσονται στην κατηγορία των 
πολύπλοκων χρηματοπιστωτικών μέσων και η επένδυση σ’ αυτά απαιτεί εξαιρετικά μεγάλη προσοχή και εξειδίκευση. Υπογραμμίζεται 
μάλιστα ότι η αγοραία αξία των ομολόγων αυτών επηρεάζεται ουσιωδώς από τους ενσωματωμένους σ’ αυτά δείκτες παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, που διαμορφώνουν το επιτόκιο. Δεν ενδείκνυνται, επομένως, σε μη εξειδικευμένους επενδυτές. 
Το επιτόκιο καταβάλλεται συνήθως σε προκαθορισμένα χρονικά σημεία (μηνιαίως, εξαμηνιαίως, τριμηνιαίως, ετησίως ή και κατά τη 
λήξη του ομολογιακού δανείου). Εκδίδονται επίσης και ομόλογα χωρίς τοκομερίδιο (κουπόνι) (zero coupon). Στα ομόλογα αυτά ο 
τόκος ενσωματώνεται στην αξία του ομολόγου. Οι επενδυτές δεν εισπράττουν, δηλαδή, τόκο κατά τη διάρκεια του ομολόγου αλλά 
αποκτούν το ομόλογο με έκπτωση ως προς την ονομαστική του αξία, η οποία έκπτωση αναλογεί στον τόκο.   

Δ. Κίνδυνοι 
Η επένδυση σε ομόλογα εγκυμονεί κινδύνους όπως:  
α. Κίνδυνος πτώχευσης (Insolvency risk): Ο εκδότης των ομολόγων (ομολογιών) μπορεί να καταστεί προσωρινά ή μόνιμα πτωχός, με 
αποτέλεσμα να μην δύναται να καταβάλλει στους δανειστές του τον τόκο ή, ακόμα, και το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στα ομόλογα.  
Ειδικώς στα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης θα πρέπει ο επενδυτής να ερευνά την κατάταξη του ομολόγου, στο οποίο εξετάζει το 
ενδεχόμενο επένδυσης, σε σχέση με άλλα ομόλογα του εκδότη, καθώς, όπως εκτέθηκε, σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη ο 
επενδυτής διατρέχει τον κίνδυνο να απολέσει όλη του την επένδυση. 
β. Κίνδυνος επιτοκίου (Interest rate risk): βλ. και ανωτέρω υπό ΙΙ.5. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός ομολογιακού δανείου 
(ιδίως σταθερού επιτοκίου ή ομολόγου με προεξοφλημένο επιτόκιο / ενσωματωμένο τόκο / zero coupon), τόσο ευπαθέστερο είναι και 
το ομολογιακό δάνειο έναντι τυχόν ανόδου των επιτοκίων στην αγορά, ιδίως σε περίπτωση που  έχει χαμηλό επιτόκιο.  Υπογραμμίζεται 
ότι μεταβολές στο επιτόκιο μπορεί να επιδράσουν σημαντικά στην αγοραία τιμή του ομολόγου. Π.χ. σε περίπτωση ανόδου των 
επιτοκίων, πέφτουν στις αγορές οι τιμές ομολόγων προηγουμένων εκδόσεων με χαμηλότερο επιτόκιο και ιδίως των ομολόγων 
σταθερού επιτοκίου ή με προεξοφλημένο επιτόκιο / ενσωματωμένο τόκο. 
γ. Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit risk): βλ. ανωτέρω και υπό ΙΙ.6. Η αξία του ομολόγου φθίνει σε περίπτωση που μειωθεί η πιστοληπτική 
αξιολόγηση του εκδότη. 
δ. Κίνδυνος Πρώιμης Εξόφλησης: Είναι πιθανόν, εκδότες ομολόγων να προβλέπουν στο πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου τη 
δυνατότητα πρώιμης εξόφλησης σε περίπτωση πτώσης των επιτοκίων, οπότε υφίσταται μεταβολή του προσδοκώμενου κέρδους από 
τα ομόλογα και πρέπει να υπολογίζεται η απόδοση μέχρι την πιθανή πρώιμη εξόφληση (yield to call). 
ε. Κίνδυνος ρευστότητας αγοράς: Ο κίνδυνος αυτός είναι σημαντικός σε περίπτωση που ο επενδυτής επιθυμεί να ρευστοποιήσει το 
ομόλογο πριν από τη λήξη του. Στην περίπτωση αυτή, ελλείψει εμπορευσιμότητας, μπορεί να επιτύχει τιμή χαμηλότερη (υπό 
περιστάσεις κατά πολύ) της ονομαστικής αξίας του ομολόγου.  
Τονίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση επένδυσης σε ομόλογα/ομολογίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι 
που αναλύονται ανωτέρω υπό ΙΙ. 
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Ε. Γενική επισήμανση - σύσταση 
Συνιστάται στον Πελάτη όπως αυτός, πριν από τη διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής επί ομολόγου α) μελετήσει την ετήσια 
οικονομική έκθεση ή, κατά περίπτωση, και τις εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις και τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις που 
δημοσιεύει ο εκδότης προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για περιοδική πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, καθώς και το 
τυχόν υπάρχον ενημερωτικό δελτίο που  έχει εκδοθεί ως προς το ομόλογο στο οποίο ο Πελάτης πρόκειται να  διενεργήσει την 
επένδυση και β) αναζητήσει τυχόν δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σημαντικών γεγονότων, στις οποίες έχει προβεί ο εκδότης προς 
έκτακτη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, κυρίως μέσω του διαδικτυακού τόπου του χρηματιστηρίου στο οποίο οι μετοχές είναι 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση ή και στον διαδικτυακό τόπο του ίδιου του εκδότη.  

3. Παράγωγα 

Α.  Γενικά – είδη 
Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα  (financial derivatives), είναι διμερείς συμβάσεις επί χρηματοοικονομικών μέσων, όπως  
μετοχών, ομολόγων, δεικτών αξιών. Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν καταρχήν να διακριθούν σε συμβάσεις 
προθεσμίας και σε συμβάσεις με εξουσιαστική αίρεση. Και στις δύο μορφές συμβάσεων ενυπάρχει το στοιχείο μελλοντικής εκτέλεσης 
(forward transactions), που τις διακρίνει από τις συμβάσεις άμεσης εκτέλεσης (spot transactions).  Οι συμβάσεις με εξουσιαστική 
αίρεση αποτελούν και αυτές συμβάσεις προθεσμίας με την ευρεία έννοια, με την διαφορά ότι η εκτέλεσή τους εξαρτάται από τη 
βούληση του δικαιούχου (δικαίωμα προαιρέσεως, option contracts). Η διαφορά δηλαδή μεταξύ συμβάσεων προθεσμίας και 
συμβάσεων με εξουσιαστική αίρεση συνίσταται στο ότι ενώ οι προθεσμιακές συμβάσεις είναι πλήρως καταρτισμένες συμβάσεις η 
εκτέλεση των οποίων συμφωνείται να γίνει σε μελλοντικό χρονικό σημείο, οι συμβάσεις με εξουσιαστική αίρεση παρέχουν δικαίωμα 
προαιρέσεως σε έναν από τους συμβαλλόμενους να καταρτίσουν στο μέλλον ορισμένη σύμβαση. 

Η σύγχρονη συναλλακτική πρακτική γνωρίζει κυρίως τις ακόλουθες μορφές παραγώγων:  
α. Τις συμβάσεις προαίρεσης («options»), οι οποίες παρέχουν στον αγοραστή τους το δικαίωμα αγοράς (call option) ή πώλησης (put 
option), με μονομερή του δήλωση, της υποκείμενης αξίας σε μια προκαθορισμένη τιμή (american option) ή εντός μιας 
προκαθορισμένης προθεσμίας (european option).  Η υποκείμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης μπορεί να είναι μετοχή, δείκτης 
κινητών αξιών, συνάλλαγμα, επιτόκιο, ομόλογο. 
β. Τις συμβάσεις προθεσμίας («futures»), με τις οποίες ο μεν πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να πωλήσει και να παραδώσει, ο 
δε αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αγοράσει και να αποδεχθεί παράδοση της υποκείμενης αξίας έναντι προκαθορισμένου 
τιμήματος και σε προκαθορισμένη ημερομηνία. Η υποκείμενη αξία της σύμβασης μπορεί επίσης να είναι μετοχή, δείκτης κινητών 
αξιών, συνάλλαγμα, επιτόκιο, ομόλογο, εμπόρευμα. 
γ. Τις συμβάσεις ανταλλαγής («swaps») σύνηθες περιεχόμενο των οποίων αποτελεί η συμφωνία ανταλλαγής υποχρεώσεων πληρωμής 
(επιτοκίου ή συναλλάγματος) σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους.    

Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα λαμβάνουν τη μορφή είτε τυποποιημένων συμβάσεων, οι οποίες αποτελούν (οι ίδιες και όχι οι 
υποκείμενες αξίες) αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά η οποία κατά κανόνα παρέχει και το μηχανισμό εκκαθάρισης 
των σχετικών συναλλαγών («exchange traded derivatives»), είτε τη μορφή μη τυποποιημένων και μη διαπραγματεύσιμων σε 
οργανωμένη αγορά συμβάσεων οι οποίες όμως διατηρούν τα βασικά τους στοιχεία ως αυτοτελή αντικείμενα συναλλαγής («over the 
counter derivatives»). 

Β. Κίνδυνοι 
Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα παρουσιάζουν ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι δε συναλλαγές επ' αυτών ενέχουν 
αυξημένους κινδύνους μειώσεως ή απώλειας του αρχικώς επενδεδυμένου κεφαλαίου ή και πολλαπλασίου αυτού. Για το λόγο αυτό οι 
συναλλαγές επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων είναι κατάλληλες μόνον για ορισμένες κατηγορίες επενδυτών, οι οποίοι 
διαθέτουν ανάλογη εμπειρία και αντιλαμβάνονται την λειτουργία των μέσων αυτών καθώς και το περιεχόμενο των αναλαμβανόμενων 
κάθε φορά κινδύνων. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι οι 
ακόλουθοι: 

1. Κίνδυνοι συνδεόμενοι µε το επενδυτικό προϊόν (Product risk)  

α) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης: Μόχλευση 
Οι συναλλαγές σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου, απόρροια του φαινομένου της μόχλευσης 
(leverage, gearing). Δεδομένου ότι το ποσό του απαιτουμένου περιθωρίου ασφάλισης για το άνοιγμα μίας θέσης είναι μικρό σε σχέση 
µε την συνολική αξία του συμβολαίου, µία μικρή σε μέγεθος μεταβολή της αξίας του συμβολαίου θα έχει µία αναλογικά πολύ 
μεγαλύτερη επίδραση στο κεφάλαιο που έχει επενδυθεί ή και θα απαιτηθεί να επενδυθεί για την διατήρηση της θέσεως. Ειδικότερα, 
σε περίπτωση δυσμενούς μεταβολής της αξίας του συμβολαίου ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό που απαιτείται για τον 
ημερήσιο διακανονισμό και να συμπληρώσει το απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης. Περαιτέρω, σε περίπτωση που ορισθεί από τον 
Κεντρικό Αντισυμβαλλόμενο (π.χ. την ΕΧΑΕ) ή τον εκάστοτε εκκαθαριστή/διακανονιστή της αγοράς παραγώγων, υψηλότερο περιθώριο 
ασφάλισης ο Πελάτης  υποχρεούται να καταβάλλει το επιπλέον ποσό. Εάν ο Πελάτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές στις από 
το νόμο και τη σύμβαση καθοριζόμενες προθεσμίες η εταιρία μπορεί σύμφωνα με το νόμο και τη σύμβαση µε τον Πελάτη να δώσει 
εντολή για το κλείσιμο της θέσης του, ο οποίος ευθύνεται για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του από την εκκαθάριση των 
συναλλαγών αυτών.    
β) Δικαιώματα προαιρέσεως: Διαφοροποίηση κινδύνων  
Οι συναλλαγές σε Δικαιώματα Προαιρέσεως ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου, ο οποίος είναι σε κάθε περίπτωση συνάρτηση του 
είδους των δικαιωμάτων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση μεταξύ «δικαιωμάτων αγοράς» («call») και «δικαιωμάτων πώλησης» 
(«put») καθώς και η διάκριση μεταξύ δικαιωμάτων «αμερικανικού τύπου», των οποίων η άσκηση επιτρέπεται οποτεδήποτε εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας και δικαιωμάτων «ευρωπαϊκού τύπου», των οποίων η άσκηση επιτρέπεται μόνον κατά την ημερομηνία 
λήξης της ορισμένης προθεσμίας. Για την εκτίμηση της κερδοφορίας ορισμένης θέσης θα πρέπει να συνυπολογίζονται όχι μόνον τα 
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πάσης φύσεως τέλη και προμήθειες που βαρύνουν τις σχετικές συναλλαγές, αλλά και το τίμημα των Δικαιωμάτων που έχει καταβληθεί 
στον πωλητή.  

Ο αγοραστής του Δικαιώματος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το Δικαίωμα ή να το αφήσει να εκπνεύσει. Σε περίπτωση άσκησης τους, 
τα Δικαιώματα Προαιρέσεως εκκαθαρίζονται χρηματικά κατά την ημερομηνία εξάσκησης του δικαιώματος. Σε περίπτωση εκπνοής του 
Δικαιώματος Προαίρεσης ο Πελάτης υφίσταται την ολική απώλεια του επενδεδυµένου κεφαλαίου, το οποίο αποτελείται από το 
Τίμημα του Δικαιώματος, τα πάσης φύσεως τέλη και τις προμήθειες.  
Ο πωλητής Δικαιώματος Προαιρέσεως είναι εκτεθειμένος σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από τον αγοραστή. Ενώ το Τίμημα που 
καταβάλλεται στον πωλητή του Δικαιώματος είναι ορισμένο, το μέγεθος της ζημίας που μπορεί να υποστεί είναι πολύ μεγαλύτερο από 
το καταβληθέν ποσό. Ειδικότερα, σε περίπτωση δυσμενούς μεταβολής της αξίας του Δικαιώματος ο πωλητής υποχρεούται να 
συμπληρώσει το απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης. Περαιτέρω, σε περίπτωση που ορισθεί από τον Κεντρικό Αντισυμβαλλόμενο (π.χ. 
την ΕΧΑΕ) ή τον εκάστοτε εκκαθαριστή και διακανονιστή της αγοράς παραγώγων  υψηλότερο περιθώριο ασφάλισης ο πωλητής 
υποχρεούται να καταβάλλει το επιπλέον ποσό. Εάν ο πωλητής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές στις από το νόμο και τη 
σύμβαση καθοριζόμενες προθεσμίες, η εταιρία δύναται να δώσει εντολή για το κλείσιμο της θέσης του Πελάτη, ο οποίος ευθύνεται 
για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του από την εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών. Περαιτέρω, ο πωλητής είναι 
εκτεθειμένος στον κίνδυνο άσκησης του Δικαιώματος από τον αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή τα Δικαιώματα εκκαθαρίζονται 
χρηματικά κατά την ημέρα εξάσκησης του δικαιώματος. Εάν ο πωλητής έχει καλύψει την θέση του έχοντας ανοίξει αντίστοιχες θέσεις 
στις υποκείμενες αξίες, σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ή σε Δικαιώματα Προαιρέσεως ο κίνδυνος ζημίας μπορεί να είναι 
πολύ μικρότερος. Σε αντίθετη περίπτωση ο κίνδυνος ζημίας μπορεί να είναι απεριόριστος. 

2. Συνθήκες της Αγοράς των Παραγώγων (market risks)  

Οι οικονομικές συνθήκες της αγοράς παραγώγων (π.χ. ύπαρξη ή έλλειψη ρευστότητας) και οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς αυτής 
(π.χ. δικλείδες ασφαλείας της ομαλής λειτουργίας, προσωρινή διακοπή συνεδριάσεων, αναστολή διαπραγμάτευσης παραγώγου) 
ενδέχεται να δυσχεραίνουν ή να καθιστούν αδύνατη την διενέργεια αποτελεσματικών συναλλαγών επί παραγώγων αυξάνοντας τον 
κίνδυνο απωλείας του επενδεδυµένου κεφαλαίου.  

3. Απόκλιση της Αγοράς Παραγώγων από την Αγορά των Υποκείμενων Αξιών 

 Οι τιμές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων δεν αντιστοιχούν αναγκαία στις τιμές των υποκείμενων αξιών. Η απόκλιση μπορεί να 
οφείλεται στις συνθήκες (π.χ. προσφορά ή ζήτηση) ή στους κανόνες λειτουργίας  της αγοράς των παραγώγων ή της αγοράς των 
υποκειμένων αξιών.  

4. Κίνδυνος Ατελούς Αντιστάθμισης του Κινδύνου       

Ο κίνδυνος αυτός συντρέχει όταν ο Επενδυτής µε την διενέργεια συναλλαγών σε παράγωγα στοχεύει στην αντιστάθμιση του κινδύνου 
από συναλλαγές στην υποκείμενη αξία, η θέση όμως στα παράγωγα συσχετίζεται ατελώς µε τις θέσεις στην υποκείμενη αξία (π.χ. σε 
περίπτωση Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE ο επενδυτής δεν έχει θέσεις σε όλες τις μετοχές που συνθέτουν τον FTSE 
και µε την αναλογία συμμετοχής τους σε αυτόν).  

5. Κόστος επανεπένδυσης (replacement cost risk) 

Ο κίνδυνος αυτός συντρέχει στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος (πχ σε συναλλαγές over-the-counter) δεν είναι σε θέση να 
εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Ο Επενδυτής θα είναι υποχρεωμένος να ανοίξει νέα θέση στην τιμή που θα έχει 
διαμορφωθεί στην σχετική αγορά (replacement value), στην οποία τιμή θα προστεθεί ποσό εξαρτώμενο από το χρόνο μέχρι την λήξη 
του παραγώγου (add-οn). 

6. Δέσμευση μετρητών ή κινητών αξιών (cash οr property deposit risk)  

Η δέσμευση μετρητών ή κινητών αξιών ενδέχεται να ενέχει πιστωτικό κίνδυνο σε περίπτωση που ο θεματοφύλακας δεν εκπληρώσει 
πλήρως τις υποχρεώσεις του είτε μόλις καταστούν ληξιπρόθεσμες είτε μεταγενέστερα. 

7. Νομοθετικό Πλαίσιο (legal risk) 

Η εκπλήρωση απαιτήσεων και η ικανοποίηση δικαιωμάτων του πελάτη επί συμβάσεων σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 
εξαρτάται και από τους κανόνες δικαίου που ισχύουν στο σύστημα πληρωμών και εκκαθάρισης/διακανονισμού συναλλαγών της 
αγοράς όπου διενεργούνται οι συναλλαγές επί παραγώγων και από τους οποίους κανόνες εξαρτώνται απαιτήσεις και δικαιώματα του 
πελάτη, κυρίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας μέλους των παραπάνω συστημάτων. Τονίζεται ότι η αλλοδαπή νομοθεσία, ιδίως 
κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διέπει συναλλαγές επί παραγώγων, μπορεί να προσφέρει ασθενέστερη 
προστασία στον πελάτη από αυτήν που προσφέρει το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Περαιτέρω, τυχόν τροποποίηση κανόνων που διέπουν τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών σε αγορά παραγώγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων (π.χ. προϋποθέσεις διενέργειας συναλλαγών, όροι και διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισμού των 
συναλλαγών, αύξηση περιθωρίου ασφαλείας) είναι δυνατόν να επηρεάσει τα συμφέροντα του πελάτη. Οι ανωτέρω παράγοντες είναι 
πιθανό να εκθέσουν το επενδυόμενο κεφάλαιο του πελάτη σε πρόσθετους κινδύνους. 

8. Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Το κέρδος ή η ζημιά που προέρχεται από συναλλαγές σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα αποτιμώμενα σε συνάλλαγμα 
(ανεξαρτήτως του αν αυτά αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην εγχώρια ή σε αλλοδαπή αγορά) θα επηρεάζεται από τις 
μεταβολές στις ισοτιμίες όταν υπάρχει ανάγκη μετατροπής της αξίας του παραγώγου από ένα νόμισμα σε κάποιο άλλο και ειδικότερα 
στο νόμισμα στο οποίο αποτιμάται η περιουσία του πελάτη. 
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IV. Κίνδυνοι συνδεόμενοι με τις κατ’ ιδίαν επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες 

Έννοια των επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών 

Α. Στο άρθρο 4 του ν. 3606/2007 περιέχονται ορισμοί των επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών.  Ακολούθως παρατίθενται εκ των 
ορισμών αυτών εκείνοι που αφορούν την Εταιρία μας στις σχέσεις της με τους ιδιώτες πελάτες της.  

(α) Λήψη και διαβίβαση εντολών: Συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών  
σε χρηματοπιστωτικά μέσα.   
(β) Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών: Συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς/απόκτησης ή πώλησης/διάθεσης ενός 
ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.  
(γ) Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής 
υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.  
(δ) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην 
οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. Η αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων με πίστωση του τιμήματος 
ενέχει αυξημένους κινδύνους μειώσεως ή απώλειας του αρχικώς επενδυθέντος κεφαλαίου, καθώς με την παρεχόμενη πίστωση ο Πελάτης 
επενδύει χρηματικά ποσά που υπερβαίνουν τα κεφάλαια που ο ίδιος καταβάλλει μέσω της Εταιρίας. Επίσης, μπορεί να ζητηθεί από τον 
πελάτη εκτάκτως και η καταβολή προσθέτων ποσών για ασφάλεια (margin call) και αν δεν διαθέτει ο πελάτης το ποσό αυτό θα 
καταστεί αναγκαία η ρευστοποίηση θέσεων του. Εκτίθεται, επομένως, σε μεγαλύτερο κίνδυνο από εκείνον στον οποίο θα εξετίθετο αν 
αγόραζε χρηματοπιστωτικά μέσα χωρίς πίστωση.  Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, ενδεικτικώς, στις μεταβολές των 
συνθηκών της αγοράς, στον πιστωτικό κίνδυνο των αντισυμβαλλομένων, στον κίνδυνο ρευστότητας στη χρηματιστηριακή αγορά κλπ. 
Εφιστάται, επομένως, η προσοχή του Πελάτη στην ανάγκη να διαθέτει επαρκή εμπειρία και να αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της αγοράς 
χρηματοπιστωτικών μέσων με πίστωση, καθώς και το περιεχόμενο των αναλαμβανόμενων κάθε φορά κινδύνων, προκειμένου να λαμβάνει 
πιστώσεις προς διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.  
(ε) Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. 

Β. Κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών ανακύπτουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο, κατά περίσταση, βαθμό οι Γενικοί Επενδυτικοί 
Κίνδυνοι που παρατίθενται ανωτέρω υπό ΙΙ.   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Η Εταιρία κατατάσσει τους πελάτες της σε μια από τις εξής  τρεις κατηγορίες πελατών α) των ιδιωτών, β) των επαγγελματιών και γ) των 
επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων, για όλες ή για ορισμένες από τις υπηρεσίες που τους παρέχει:  

Α. Κριτήρια κατάταξης  

1. Ως επαγγελματίας πελάτης θεωρείται ο πελάτης ο οποίος  διαθέτει την εμπειρία και τις γνώσεις ώστε να λαμβάνει τις δικές του 
επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμά τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. Ειδικότερα, ως επαγγελματίες πελάτες θεωρούνται, σύμφωνα με 
το άρθρο 6 του ν.3606/2007, μόνον: 

α. Πιστωτικά ιδρύματα, ΕΠΕΥ, άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και 
οι εταιρίες διαχείρισης τους, συνταξιοδοτικά ταμεία και οι εταιρίες διαχείρισης τους, διαπραγματευτές σε χρηματιστήρια 
εμπορευμάτων και συναφών παραγώγων, τοπικές επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και άλλοι θεσμικοί 
επενδυτές. 

β. Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν σε ατομική βάση τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια μεγέθους: 
 (αα) σύνολο ισολογισμού: 20.000.000 €, 
 (ββ) καθαρό κύκλο εργασιών: 40.000.000 €, 
 (γγ) ίδια κεφάλαια: 2.000.000 €. 

γ.  Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και 
υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

δ. Άλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές. 
 
2. Στην κατηγορία των ιδιωτών πελατών εμπίπτουν όσοι δεν εντάσσονται στις ανωτέρω περιπτώσεις επαγγελματιών πελατών, ήτοι η 
ευρεία κατηγορία των επενδυτών ατομικά, περιλαμβανομένων των δημόσιων φορέων.  
3. Η κατηγορία των επιλέξιμων αντισυμβαλλόμενων αποτελεί μια ειδική κατηγορία επαγγελματιών πελατών οι οποίοι δεν 
απολαμβάνουν καμία προστασία με βάση τους κανόνες συμπεριφοράς των ΕΠΕΥ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών.  

Β. Συνέπειες κατάταξης                                                

Η ένταξη σε κάποια από τις ανωτέρω τρεις (3) κατηγορίες καθορίζει το επίπεδο προστασίας που οφείλει να παράσχει η εταιρία στον 
εκάστοτε πελάτη της πριν και μετά από την παροχή των υπηρεσιών της σε αυτόν. Η βασική διαφοροποίηση εστιάζεται στο 
περιεχόμενο και στο είδος της πληροφόρησης που υποχρεούται να παρέχει η εταιρία βάσει των κανόνων συμπεριφοράς των ΕΠΕΥ, 
όπως αυτοί προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 1/452/1-11-2007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
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Ειδικότερα, στους ιδιώτες πελάτες παρέχεται, είτε πριν από τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είτε πριν από την παροχή 
τους, πλήρης ενημέρωση για κάθε υπηρεσία που παρέχει η εταιρία και κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο αφορά αυτή η 
υπηρεσία. Η ενημέρωση καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους κινδύνους που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα, το κόστος και τις 
προμήθειες για τη διενέργεια συναλλαγών, τα μέτρα που λαμβάνει η εταιρία για να διασφαλίσει την προστασία των 
χρηματοπιστωτικών μέσων και των κεφαλαίων των πελατών που κατέχει, την πολιτική που εφαρμόζει για την αποφυγή συγκρούσεων 
συμφερόντων, καθώς και την τυχόν ενέργεια  μέσω συνδεδεμένου αντιπροσώπου. 
Αντίθετα, στους επαγγελματίες πελάτες το επίπεδο προστασίας και πληροφόρησης στο στάδιο αυτό (πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης ή την παροχή των υπηρεσιών) είναι σαφώς χαμηλότερο καθώς ο ίδιος ο πελάτης τεκμαίρεται ότι γνωρίζει τις αγορές, τα 
προϊόντα και τους κινδύνους τους. Ειδικότερα, η εταιρία υποχρεούται να πληροφορήσει τον επαγγελματία πελάτη μόνον σχετικά με τη 
φύλαξη των χρηματοπιστωτικών μέσων ή κεφαλαίων του και ειδικότερα σχετικά με: την ύπαρξη και τους όρους εμπράγματης 
ασφάλειας ή βάρους που έχει ή μπορεί να αποκτήσει η εταιρία επί των κεφαλαίων ή χρηματοπιστωτικών μέσων του πελάτη, το 
δικαίωμα συμψηφισμού που έχει η εταιρία σε σχέση με τα κεφάλαια και τα χρηματοπιστωτικά μέσα του πελάτη, τυχόν δικαίωμα 
εμπράγματης ασφάλειας, βάρους ή δικαίωμα συμψηφισμού επί χρηματοπιστωτικών μέσων ή κεφαλαίων που μπορεί να έχει τυχόν 
θεματοφύλακας.  
Επιπλέον, όπου απαιτείται η αξιολόγηση της συμβατότητας ή της καταλληλότητας μιας συναλλαγής, ενός επενδυτικού προϊόντος ή 
μιας επενδυτικής υπηρεσίας σε σχέση με τον επαγγελματία πελάτη, η Εταιρία θα δύναται να θεωρήσει ως δεδομένο ότι διαθέτει την 
απαραίτητη γνώση και εμπειρία να κατανοήσει τους κινδύνους τους οποίους εκτίθεται, για τις συναλλαγές ως προς τις οποίες θα έχει 
ζητήσει να αντιμετωπισθεί ως επαγγελματίας πελάτης. 
Διαφοροποιήσεις στην παρεχόμενη πληροφόρηση προβλέπονται και κατά το στάδιο της ενημέρωσης του πελάτη μετά την εκτέλεση 
των εντολών του, όπου το εύρος πληροφόρησης του ιδιώτη πελάτη είναι μεγαλύτερο και πιο εξειδικευμένο.  
Η ταξινόμηση τέλος του πελάτη στην κατηγορία των ιδιωτών ή των επαγγελματιών πελατών είναι κρίσιμη για τον προσδιορισμό της 
βαρύτητας των παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών των πελατών. Ειδικά όταν 
η εντολή εκτελείται για λογαριασμό ιδιώτη πελάτη, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προσδιορίζεται βάσει του συνολικού τιμήματος, 
το οποίο αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και τις χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση, οι οποίες 
περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον πελάτη και τα οποία συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, 
περιλαμβανομένων των τελών εκκαθάρισης και διακανονισμού και όλων των λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής αυτής.   

Γ. Μεταβολή κατάταξης 

Τόσο ο ιδιώτης όσο και ο επαγγελματίας πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την εταιρία την αλλαγή της κατηγορίας του, με 
την τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων που τάσσει ο νόμος. 

1. Ειδικότερα, εφόσον ο ιδιώτης πελάτης επιθυμεί να αλλάξει κατηγορία και να ενταχθεί στην κατηγορία του επαγγελματία πελάτη, 
οφείλει να γνωστοποιήσει στην εταιρία γραπτώς την επιθυμία του να αντιμετωπισθεί ως επαγγελματίας πελάτης είτε γενικά είτε για 
μία συγκεκριμένη επενδυτική υπηρεσία ή συναλλαγή είτε για ένα είδος συναλλαγών ή προϊόντων. Εφόσον η εταιρία λάβει αυτή την 
επιστολή αποστέλλει στον πελάτη γραπτή προειδοποίηση στην οποία διευκρινίζονται σαφώς η προστασία και τα δικαιώματα 
αποζημίωσης που θα απωλέσει ο ιδιώτης πελάτης εξαιτίας της μεταβολής της κατηγορίας του. Ο πελάτης θα πρέπει να δηλώσει 
εγγράφως στην εταιρία ότι έχει επίγνωση των συνεπειών που έχει η απώλεια αυτής της προστασίας. 
Η αίτηση για μεταβολή της κατηγορίας του ιδιώτη πελάτη θα γίνει δεκτή κατόπιν αξιολόγησης από την εταιρία ότι, βάσει της 
ικανότητας, της πείρας και των γνώσεών του και λαμβανομένης  υπόψη της φύσης των σχεδιαζόμενων συναλλαγών, είναι σε θέση να 
λάβει τις επενδυτικές του αποφάσεις και να κατανοήσει τους κινδύνους που αυτές ενέχουν. Ως κριτήρια για την αξιολόγηση της πείρας 
και των γνώσεων του πελάτη η εταιρία θα λάβει υπόψη της, μεταξύ άλλων, το μορφωτικό του επίπεδο, την προηγούμενη 
επαγγελματική προϋπηρεσία, τη φύση, τον όγκο και τη συχνότητα των συναλλαγών του, τα είδη των επενδυτικών υπηρεσιών, 
συναλλαγών και χρηματοπιστωτικών μέσων με τα οποία είναι εξοικειωμένος. Επιπλέον, για την κατάταξη του ιδιώτη πελάτη στην 
κατηγορία των επαγγελματιών πελατών θα πρέπει να  πληρούνται δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω κριτήρια: 
(α) να έχει πραγματοποιήσει κατά μέσον όρο 10 συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά τρίμηνο στη σχετική αγορά στη διάρκεια των 
τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, 
(β) η αξία του χαρτοφυλακίου του, οριζόμενο ως καταθέσεις μετρητών συν χρηματοπιστωτικά μέσα, να υπερβαίνει τα πεντακόσιες 
χιλιάδες (500.000) ευρώ, 
(γ) να κατέχει ή κατείχε επί ένα (1) έτος τουλάχιστον επαγγελματική θέση στο χρηματοπιστωτικό τομέα η οποία απαιτεί γνώση των 
σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών. 

2. Ο επαγγελματίας πελάτης, εφόσον δεν συμφωνεί με την κατάταξή του στην κατηγορία των επαγγελματιών πελατών και επιθυμεί να 
του παρασχεθεί μεγαλύτερο επίπεδο προστασίας, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να αντιμετωπισθεί από την εταιρία ως ιδιώτης 
πελάτης για όλες ή για ορισμένες από τις υπηρεσίες που του παρέχονται, έτσι ώστε να του παρασχεθεί η αυξημένη προστασία που 
απορρέει από τους κανόνες συμπεριφοράς των ΕΠΕΥ. Εφόσον ο πελάτης ζητήσει από την εταιρία την μεταβολή της κατηγορίας του θα 
πρέπει να υπογραφεί σχετική σύμβαση στην οποία να προσδιορίζονται οι υπηρεσίες ή τα μέσα για τα οποία ζητείται η μεταβολή της 
κατηγορίας του. 
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ΔΗΛΩΣΗ 
 
 
 
Προς την  
Eurotrust ΑΕΠΕΥ 
Σεβαστουπόλεως 113 
115 26 Αμπελόκηποι 
  
                                                                                                        Αθήνα, ………....……… 
 
 
 
Με την παρούσα ο υπογράφων ........................................................................   (ονοματεπώνυμο) με ΑΔΤ 

………............................................. και κωδικό πελάτη ..................………........……. :  

 
Δηλώνω ότι: 
 
α. Συμφωνώ με την κατάταξή μου από την Εταιρία στην κατηγορία του ιδιώτη πελάτη για όλες τις 

παρεχόμενες από την Εταιρία  υπηρεσίες           □   

β. Διαφωνώ με την κατάταξή μου από την Εταιρία στην κατηγορία του ιδιώτη πελάτη και επιθυμώ να 

αντιμετωπισθώ ως επαγγελματίας πελάτης για : 

 

i)  όλες τις παρεχόμενες από την εταιρία υπηρεσίες        □                                                               

 
ii) τις ακόλουθες επενδυτικές υπηρεσίες: 
 

       α. ….……….……………………….............................…............    □  

     

       β. .….........................…………………………………..….............     □  

     

 
 
Υπογραφή               
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

A. Έλεγχος συμβατότητας 
1. Η Εταιρία προκειμένου να εκτιμήσει την συμβατότητα των υπηρεσιών που παρέχει με το επενδυτικό προφίλ του πελάτη, ζητά 
πληροφορίες για την γνώση και την εμπειρία του που θα βεβαιώνουν ότι είναι σε θέση να κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχει το 
επενδυτικό προϊόν ή η επενδυτική υπηρεσία που του παρέχει η Εταιρία. 
Για την αξιολόγηση της συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Εταιρία θα λαμβάνει από τον πελάτη, με τη συμπλήρωση 
σχετικού ερωτηματολογίου, πληροφορίες σχετικά με: 
α. Τα είδη των επενδυτικών υπηρεσιών, των συναλλαγών και χρηματοπιστωτικών μέσων με τα οποία είναι εξοικειωμένος, 
β. Τη φύση τον όγκο και τη συχνότητα των συναλλαγών του σε χρηματοπιστωτικά μέσα και τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκαν, 
γ. Το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα ή συναφές προηγούμενο επάγγελμα του. 

2. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παρέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση, όπου αυτή απαιτείται, προς την Εταιρία ή αν η Εταιρία 
θεωρήσει, βάσει της παρεχόμενης πληροφόρησης ότι το συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν ή υπηρεσία δεν είναι συμβατά, τον 
προειδοποιεί σχετικά πριν προβεί στην παροχή της υπηρεσίας λήψης-διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών του. 

3. Ειδικά σε ότι αφορά τους επαγγελματίες πελάτες, η Εταιρία θεωρεί ότι διαθέτουν την αναγκαία πείρα και γνώση ώστε να είναι σε 
θέση να κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. 

4. Η Εταιρία δικαιούται να βασίζεται στην πληροφόρηση που της παρέχουν οι πελάτες της, εκτός εάν γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει 
βάσει των περιστάσεων ότι η πληροφόρηση αυτή είναι καταφανώς παρωχημένη, ανακριβής ή ελλιπής. 

Β.  Εξαίρεση 
Από την παραπάνω υπό Α υποχρέωση αξιολόγησης της συμβατότητας της παρεχόμενης από την Εταιρία υπηρεσίας, εξαιρείται η 
περίπτωση στην οποία η Εταιρία παρέχει σε πελάτη της αποκλειστικά την υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών ή της λήψης και 
διαβίβασης εντολών με ή χωρίς παρεπόμενες υπηρεσίες, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α. Οι σχετικές εντολές των πελατών  αφορούν μετοχές, εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά 
τρίτης χώρας, πιστοποιητικά κατάθεσης αυτών, μέσα χρηματαγοράς, ομόλογα/ομολογίες ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους, (με 
εξαίρεση ομόλογα/ομολογίες ή άλλης μορφής απαιτήσεις τιτλοποιημένου  χρέους, που ενσωματώνουν παράγωγα) μερίδια ΟΣΕΚΑ και 
άλλα μη σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. 1/452/2007 απόφασης της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 
Οι εντολές, επομένως, που αφορούν σε συναλλαγές επί παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων δεν καλύπτονται από την ανωτέρω 
εξαίρεση, όπως επίσης δεν καλύπτονται από την εξαίρεση οι εντολές που εισάγονται προς εκτέλεση σε ΠΜΔ ή σε μη οργανωμένη 
αγορά, ανεξαρτήτως του χρηματοπιστωτικού μέσου. 
β. Οι σχετικές υπηρεσίες της Εταιρίας παρέχονται κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη. 

Εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Εταιρία δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συμβατότητα του χρηματοπιστωτικού 
μέσου που προσφέρεται ή της υπηρεσίας που παρέχεται και, επομένως, ο πελάτης δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία των 
σχετικών κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς. Για τους σκοπούς ενημέρωσης του πελάτη, η Εταιρία θα του παρέχει 
προειδοποίηση σε τυποποιημένη μορφή. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 

1. Νομοθετικό Πλαίσιο 
1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, η Εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελματίες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την παροχή σ’ αυτούς των 
επενδυτικών υπηρεσιών:  
α) Της λήψης και διαβίβασης εντολών προς εκτέλεση από τρίτους και 
β) Της εκτέλεσης εντολών τους από την ίδια την Εταιρία. 
1.2. Προς τούτο η Εταιρία έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική εκτέλεσης εντολών, που στοχεύει στην, κατά το δυνατό, βέλτιστη 
εκτέλεσή τους, και έχει θεσπίσει διαδικασίες, η τήρηση των οποίων ελέγχεται, κατά τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της. 
 
2. Πεδίο Εφαρμογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 
2.1. Η περιγραφόμενη κατωτέρω πολιτική εκτέλεσης των εντολών που εφαρμόζει η Εταιρία, ισχύει στις περιπτώσεις που η Εταιρία 
αποδέχεται δήλωση βουλήσεως του Πελάτη που περιέχει εντολή του με αντικείμενο την κατάρτιση συναλλαγής επί 
χρηματοπιστωτικών μέσων και έχει ως περιεχόμενο: 

 είτε την περαιτέρω διαβίβαση της εντολής αυτής σε τρίτο πρόσωπο (π.χ. ΕΠΕΥ, Πιστωτικό Ίδρυμα ή Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων/ΟΣΕΚΑ) προς εκτέλεση με κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασμό του Πελάτη 

 είτε την εκτέλεση της εντολής από την ίδια την Εταιρία, για λογαριασμό του Πελάτη, με κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασμό του. 
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2.2. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο Πελάτης δύναται να βασίζεται στο ότι η Εταιρία θα επιδείξει την απαιτούμενη επιμέλεια για την, 
κατά το δυνατόν, καλύτερη προστασία και εξυπηρέτηση των συμφερόντων του με την, κατά το δυνατόν, βέλτιστη εκτέλεση των 
εντολών που η Εταιρία λαμβάνει και αποδέχεται για λογαριασμό του Πελάτη. 

3.  Περιεχόμενο της επιδίωξης της Εταιρίας για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών του Πελάτη 
3.1.  Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων, στις οποίες οι Πελάτες δίδουν συγκεκριμένες οδηγίες στην Εταιρία σε σχέση με τον χειρισμό 
των εντολών τους (βλ. παρακάτω υπό 6.), η Εταιρία επιδεικνύει κάθε δυνατή επιμέλεια και λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε να 
επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελματίες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εντολών τους  εξ 
επόψεως  
α) της τιμής της συναλλαγής, με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής, 
β) του κόστους της συναλλαγής, με στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισμό του κόστους, χωρίς όμως τούτο να αποβαίνει εις βάρος της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, 
γ) της ταχύτητας εκτέλεσης της εντολής, με στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκτέλεση αυτής, 
δ) της πιθανότητας  
i. εκτέλεσης της εντολής με κατάρτιση συναλλαγής και  
ii. προσήκοντος διακανονισμού της εκτελεσθείσας εντολής, με στόχο τη διασφάλιση τόσο της εκτέλεσης της εντολής, όσο και τον 

ασφαλή διακανονισμό της συναλλαγής. 
Την επίτευξη των ως άνω στόχων επηρεάζουν επίσης ο όγκος της προς κατάρτιση συναλλαγής και το είδος αυτής. Δύνανται, επίσης, να 
την επηρεάζουν, κατά περίπτωση, και άλλες παράμετροι, τις οποίες η Εταιρία θα λαμβάνει υπόψη προς επίτευξη του καλύτερου 
δυνατού αποτελέσματος κατά την εκτέλεση της εντολής. 
3.2.  Η Εταιρία υπογραμμίζει στον Πελάτη ότι, ως επί το πλείστον, δεν είναι δυνατή η παράλληλη και ταυτόχρονη εξυπηρέτηση ισότιμα 
όλων των ανωτέρω στόχων, καθόσον, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, απαιτείται ιεράρχησή τους, η οποία σημαίνει αναγνώριση 
προτεραιότητας σε ένα στόχο έναντι άλλου ή άλλων. Κατά συνέπεια, σε σχέση με τους εκτεθέντες στόχους εκτέλεσης, η Εταιρία δίδει, 
κατά περίπτωση, μεγαλύτερη σημασία στην επίτευξη ορισμένων εξ αυτών έναντι άλλων, προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος 
για τους Πελάτες, σταθμίζοντας αυτούς και βάσει των κριτηρίων της παραγρ. 3.4. 
3.3. Ο Πελάτης δύναται να δώσει ειδικές οδηγίες ως προς την ιεράρχηση των ανωτέρω στόχων, καθώς και να προσδιορίσει έμμεσα 
κριτήρια ιεράρχησής τους, π.χ. βάσει των χαρακτηριστικών της εντολής που δίδει (stop loss, market ή limit order κτλ.), λαμβανομένων 
υπόψη και των κανόνων της οργανωμένης αγοράς ή του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), όπου εκτελούνται οι 
εντολές,  σε σχέση με το είδος και το χειρισμό από το Σύστημα Συναλλαγών των εντολών που εισάγονται σ’ αυτό προς εκτέλεση.  
3.4. Η Εταιρία, προκειμένου να σταθμίσει τη σχετική βαρύτητα που αποδίδει στους παράγοντες που εκτέθηκαν υπό 3.1. ως προς την 
εκπλήρωση των αντίστοιχων στόχων, λαμβάνει υπόψη και τα εξής κριτήρια (παραμέτρους): 
α) Τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν το αντικείμενο της εντολής (σύνθετα ή μη, υψηλής ή 
περιορισμένης ρευστότητας κτλ.),  
β) Τα χαρακτηριστικά του Πελάτη, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής του ως ιδιώτη ή επαγγελματία,  
γ)  Τα χαρακτηριστικά της εντολής του Πελάτη, σε σχέση πάντοτε με την επιλογή που προσφέρουν τα Συστήματα διαπραγμάτευσης και 
οι κανόνες της αγοράς, στην οποία εισάγεται η εντολή προς εκτέλεση, 
δ) Τα χαρακτηριστικά των «τόπων εκτέλεσης» στους οποίους η εντολή εισάγεται προς εκτέλεση, δηλαδή των οργανωμένων αγορών, 
ΠΜΔ ή άλλων δυνατοτήτων εκτέλεσης που μπορεί να προσφέρονται κατά περίπτωση και αναλόγως του είδους και του αντικειμένου 
της εντολής.        
3.5. Για τις μετοχές και λοιπά αξιόγραφα, που αποτελούν αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές και για τα οποία 
υπάρχει ρευστότητα στην αγορά και δημόσιες τιμές, η Εταιρία θεωρεί σημαντικότερους παράγοντες την τιμή και το κόστος εκτέλεσης 
της εντολής. 
3.6. Για τα προϊόντα τα οποία δεν είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές ή ΠΜΔ (π.χ. προθεσμιακά συμβόλαια, 
δικαιώματα προαίρεσης κλπ.) και για τα οποία δεν υπάρχουν δημόσιες τιμές στην αγορά, η Εταιρία θεωρεί σημαντικότερο παράγοντα 
τη δυνατότητα εκτέλεσης και διακανονισμού της συναλλαγής και όχι αποκλειστικά την τιμή. 
3.7. Υπογραμμίζεται ότι η επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης δεν κρίνεται απαραιτήτως με βάση την εκάστοτε συναλλαγή μεμονωμένα, 
αλλά λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο ιστορικό συναλλαγών ορισμένης χρονικής περιόδου και αξιολογώντας κατά πόσο 
επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους Πελάτες από την εκτέλεση των εντολών τους σύμφωνα με την Πολιτική Εκτέλεσης και 
στους προβλεπόμενους σε αυτήν Τόπους Εκτέλεσης. 
 
4. Τόποι Εκτέλεσης των εντολών – Επιλογή του Τόπου Εκτέλεσης 
4.1. Ως τόποι εκτέλεσης εντολών νοούνται οι εν ευρεία έννοια αγορές, στις οποίες καταρτίζονται συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών 
μέσων. Οι χρησιμοποιούμενοι από την Εταιρία Τόποι Εκτέλεσης εντολών παρατίθενται, ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, στο 
Συνημμένο Α.  
4.2. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετέχει σε περισσότερες αγορές ή ΠΜΔ, στις οποίες τυχόν μπορεί να 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο της εντολής. Σε περίπτωση που η 
ίδια η Εταιρία συμμετέχει σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, σταθμίζει το γεγονός αυτό ως το πρώτο και βασικότερο κριτήριο για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων του Πελάτη σε σχέση με τους εκτεθέντες στόχους και επιλέγει πάντοτε την εν λόγω αγορά ή ΠΜΔ, όπου 
συμμετέχει η ίδια, για την  εκτέλεση των εντολών του Πελάτη. Εξυπακούεται, βεβαίως, ότι αν το χρηματοπιστωτικό μέσο που αποτελεί 
αντικείμενο εντολής του Πελάτη αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε περισσότερες οργανωμένες αγορές ή ΠΜΔ, στα οποία 
συμμετέχει η Εταιρία, σταθμίζει μεταξύ των αγορών αυτών τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής, προς επίτευξη της «βέλτιστης εκτέλεσης» 
της εντολής του Πελάτη, όπως αυτή προσδιορίσθηκε παραπάνω. Σχετικώς, η Εταιρία γνωρίζει στον Πελάτη ότι σήμερα είναι μέλος της 
Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
4.3. Η απαρίθμηση των τόπων εκτέλεσης δεν είναι εξαντλητική και η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και άλλους 
Τόπους Εκτέλεσης πλην αυτών που αναγράφονται στο Συνημμένο Α, εφόσον ευλόγως προσδοκά ότι τούτο θα συμβάλει στην καλύτερη 
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εκτέλεση της εντολής. Σχετικώς η Εταιρία δύναται να δέχεται και ειδικές οδηγίες του Πελάτη, χωρίς όμως να δεσμεύεται από αυτές, αν 
δεν έχει αυτή τη δυνατότητα ή αν η τήρηση των οδηγιών αυτών συνδέεται με υψηλό κόστος. 
4.4. Η Εταιρία δικαιούται να επιλέγει να εκτελεί εντολές του Πελάτη και εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ, συμβαλλόμενη με 
συστηματικό εσωτερικοποιητή, λαμβανομένων υπόψη και των χαρακτηριστικών των χρηματοπιστωτικών μέσων. Κατά συνέπεια, 
τηρουμένων πάντοτε των παραπάνω, υπό 3., εκτεθέντων παραγόντων και κριτηρίων βέλτιστης εκτέλεσης, Τόπο Εκτέλεσης των 
εντολών των Πελατών μπορεί να αποτελέσει άλλη ΕΠΕΥ που ενεργεί ως συστηματικός εσωτερικοποιητής, εφόσον εκτιμάται ότι η 
συναλλαγή αυτή θα είναι προς όφελος του Πελάτη ή, τουλάχιστον, ότι δεν εκτελείται με δυσμενέστερους γι’ αυτόν όρους 
(λαμβανομένης υπόψη και της πιθανότητας εκτέλεσης της συναλλαγής) σε σχέση με το αν η συγκεκριμένη εντολή εκτελούνταν στον 
προβλεπόμενο στο Συνημμένο Α - Τόποι Εκτέλεσης. Τούτο ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης έχει συναινέσει προς τούτο, 
γενικώς ή και ειδικώς, συμπληρώνοντας την Εντολή στο Συνημμένο Β. Η Εταιρία δύναται επομένως στις περιπτώσεις αυτές να εκτελεί 
εντολές του Πελάτη και εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ, συμβαλλόμενη με συστηματικούς εσωτερικοποιητές για λογαριασμό του 
Πελάτη. 
4.5. Η Εταιρία μπορεί να προσθέτει ή να αφαιρεί οποιοδήποτε Τόπο Εκτέλεσης με γνώμονα την βέλτιστη εκτέλεση των εντολών, 
τροποποιώντας το παρόν.  
4.6. Όπου υπάρχουν περισσότεροι Τόποι Εκτέλεσης που αναγνωρίζονται μεταξύ τους για την εκτέλεση μίας εντολής σε 
χρηματοπιστωτικό μέσο, η Εταιρία συγκρίνει και αξιολογεί τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνονταν για τον Πελάτη με την εκτέλεση 
της εντολής σε καθέναν από τους τόπους εκτέλεσης που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Εκτέλεσης εντολών και στους οποίους μπορεί 
να εκτελέσει την εντολή. Κατά την εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι προμήθειες και το κόστος της Εταιρίας σε σχέση με την 
εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους επιλέξιμους Τόπους Εκτέλεσης. 
4.7. Η Εταιρία διαμορφώνει την πολιτική των αμοιβών και προμηθειών της κατά τρόπο που δεν οδηγεί σε αθέμιτη διάκριση μεταξύ 
των Τόπων Εκτέλεσης. Η Εταιρία δεν θα προκρίνει, δηλαδή, έμμεσα συγκεκριμένους τόπους εκτέλεσης έναντι άλλων, χρεώνοντας 
υψηλότερες προμήθειες και αμοιβές για την εκτέλεση των εντολών σε αυτούς τους τόπους, όταν αυτές οι υψηλότερες προμήθειες και 
αμοιβές δεν δικαιολογούνται από το κόστος εκτέλεσης ή το κόστος των υπηρεσιών. 
 
5.  Κανόνες και μέθοδοι εκτέλεσης των εντολών 
5.1.  Η Εταιρία καταγράφει άμεσα και με ακρίβεια τις εντολές των πελατών της που λαμβάνει και αποδέχεται και τις εκτελεί βάσει της 
αρχής της χρονικής προτεραιότητας, ως προς τις εντολές με τα ίδια χαρακτηριστικά, που είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους, εκτός και αν τα 
χαρακτηριστικά συγκεκριμένης εντολής (π.χ. ο τόπος στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί, η εμπορευσιμότητα ή το μέγεθος ή οι 
συνθήκες της αγοράς κλπ) δεν επιτρέπουν τούτο ή αν τα συμφέροντα του πελάτη απαιτούν διαφορετικό χειρισμό.  Η Εταιρία 
ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τον Πελάτη για κάθε ουσιώδες πρόβλημα που προκύπτει κατά την εκτέλεση της εντολής του, 
εφόσον αυτό μπορεί να επηρεάσει την καλή εκτέλεσή της, μόλις λάβει γνώση του προβλήματος αυτού. 
5.2.  Η Εταιρία, εκτός και αν λάβει διαφορετικές συγκεκριμένες οδηγίες από τον Πελάτη ως προς την εκτέλεση των εντολών του και την 
ιεράρχηση των στόχων που εκτέθηκαν υπό 3.1., οι οποίοι συνθέτουν το βέλτιστο αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εντολών του, 
γνωρίζει στον Πελάτη ότι τους ανωτέρω στόχους ιεραρχεί ως εξής:  
α) Επίτευξη του καλύτερου δυνατού τιμήματος ως προς τη συναλλαγή συνολικώς. Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ως προς την 
εκτέλεση της εντολής προσδιορίζεται βάσει του συνολικού τιμήματος της συναλλαγής που πρόκειται να καταρτισθεί σε εκτέλεση της  
εντολής του Πελάτη. Ως συνολικό τίμημα νοείται το ποσό που αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και τις κάθε 
είδους χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση, οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον Πελάτη και τα οποία 
συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, περιλαμβανομένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και 
διακανονισμού και όλων των λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής. 
β)  Ταχύτητα και πληρότητα εκτέλεσης της εντολής (κατάρτισης συναλλαγής).  
γ)  Ασφάλεια στην εκκαθάριση και διακανονισμός των συναλλαγών.  
5.3. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία θα προσδιορίζει τη σχετική σημασία των παραγόντων εκτέλεσης αξιοποιώντας την κρίση και την 
εμπειρία της, σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, το είδος και τη φύση της εντολής 
και το συμφέρον των Πελατών, καθώς και τα κριτήρια (παραμέτρους) που εκτίθενται υπό 3.4. 
5.4. Ειδικώς ως προς εντολές που αφορούν την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων εισηγμένων σε οργανωμένες 
αγορές ή ΠΜΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κατά την εκτέλεση των εντολών του Πελάτη 
προς κατάρτιση συναλλαγών σε σχέση με όσα εκτέθηκαν υπό 5.1. 
5.5. Ειδικώς ως προς εντολές που αφορούν την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων εισηγμένων σε αλλοδαπές 
αγορές η Εταιρία εφαρμόζει την μέθοδο εκτέλεσης των εντολών του Πελάτη προς κατάρτιση συναλλαγών που προβλέπονται από τους 
αντίστοιχους κανονισμούς των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και της αλλοδαπής εταιρίας που η Εταιρία συνεργάζεται. 
5.6.  Σε περίπτωση εντολής πελάτη με όριο που αφορά μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, η οποία δεν εκτελείται αμέσως 
κατά τους κρατούντες στην αγορά όρους κατάρτισης συναλλαγών, η Εταιρία, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει δώσει άλλες 
οδηγίες για την εκτέλεση της εντολής του, θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση της 
εντολής, ανακοινώνοντας αμέσως δημόσια την εντολή αυτή του Πελάτη με τρόπο προσιτό στους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά, 
εκτός αν ο Πελάτης έχει συναινέσει στη σύμβαση για το αντίθετο. Η Εταιρία θεωρείται ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον 
παραπάνω σκοπό, εφόσον διαβιβάσει την εντολή του Πελάτη σε οργανωμένη αγορά η ΠΜΔ. 
 
6. Συγκεκριμένες Οδηγίες του Πελάτη 
6.1. Όταν ο Πελάτης δίδει συγκεκριμένες οδηγίες σε σχέση με την εκτέλεση της εντολής του ή μέρους αυτής, η Εταιρία θα εκτελεί  την 
εντολή ακολουθώντας τις συγκεκριμένες οδηγίες του Πελάτη.  Είναι αυτονόητο ότι η ύπαρξη συγκεκριμένων οδηγιών του Πελάτη 
δύνανται – αναλόγως του περιεχομένου τους – να αναιρέσουν εν όλω ή εν μέρει την εφαρμογή της πολιτικής εκτέλεσης της Εταιρίας, 
προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος ως προς την εκτέλεση της εντολής.  
6.2. Στο βαθμό που οι οδηγίες του Πελάτη αφορούν μόνον ένα μέρος της εντολής, η Εταιρία εφαρμόζει την πολιτική εκτέλεσης 
εντολών της για το μέρος εκείνο της εντολής που δεν καλύπτεται από τις οδηγίες του Πελάτη, εφόσον τούτο είναι δυνατό και συμβατό 
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με τις οδηγίες. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της εντολής του Πελάτη σύμφωνα με τις 
οδηγίες που εκείνος έχει δώσει στην Εταιρία, η τελευταία θα ενημερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα τον Πελάτη ως προς την αδυναμία 
εκτέλεσης της εντολής του σύμφωνα με τις οδηγίες του και θα ζητήσει τη λήψη νέων οδηγιών εκ μέρους του σε σχέση με την εκτέλεση 
της εντολής, δικαιούμενη να ενεργήσει κατά το τεκμαιρόμενο συμφέρον του Πελάτη. 
7. Λήψη και Διαβίβαση Εντολών 
7.1. Σε περίπτωση που λαμβάνει η Εταιρία από τον Πελάτη εντολή για κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων που 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜ∆ στα οποία δεν συμμετέχει η Εταιρία, αν η εντολή δεν 
εκτελεσθεί με κατάρτιση συναλλαγής, μέσω της Εταιρίας, με συστηματικό εσωτερικοποιητή, η εντολή - εφόσον γίνει δεκτή από την 
Εταιρία - θα διαβιβασθεί προς εκτέλεση σε άλλη ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα (στο εξής: η «Εκτελούσα Επιχείρηση») προς κατάρτιση 
συναλλαγής για λογαριασμό του Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα εξής: 
α) Η Εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της ως άνω υπηρεσίας ως προς συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα. Κατά κανόνα, η 
Εταιρία δέχεται εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών μέσω Εκτελούσας Επιχείρησης ως προς χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις οργανωμένες αγορές και ΠΜ∆ που παρατίθενται στο Συνημμένο Α.  
β) Ο Πελάτης δύναται να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες ως προς την ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει την εντολή καταρτίζοντας τη συναλλαγή ή 
ως προς άλλα χαρακτηριστικά της εντολής. Για να είναι δεσμευτικές αυτές οι οδηγίες προς την Εταιρία, πρέπει αυτή να τις αποδεχθεί 
ρητώς. Η αποδοχή των οδηγιών αυτών εξαρτάται και από το περιεχόμενο της συνεργασίας της Εταιρίας με την Εκτελούσα Επιχείρηση 
και τη δυνατότητα ή προθυμία της τελευταίας να συνεργασθεί με την Εταιρία. 
γ) Ελλείψει τέτοιων οδηγιών, η Εταιρία διαβιβάζει την εντολή που λαμβάνει από τον Πελάτη προς εκτέλεση σε Εκτελούσα Επιχείρηση 
της επιλογής της. Η επιλογή της Εκτελούσας Επιχείρησης γίνεται με τη δέουσα επιμέλεια, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα 
του Πελάτη. Εκτελούσες Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Εταιρία και στις οποίες η Εταιρία διαβιβάζει εντολές πελατών της προς 
εκτέλεση είναι αυτές που παρατίθενται στο Συνημμένο Α. Η Εταιρία δύναται να τροποποιεί τον κατάλογο του Συνημμένου, με γνώμονα 
το συμφέρον των Πελατών της.  
δ) Στην περίπτωση της λήψης και διαβίβασης εντολών, η βέλτιστη εκτέλεση επιτυγχάνεται με την διαβίβαση των εντολών των πελατών 
προς Εκτελούσες Επιχειρήσεις, οι οποίες είναι σε θέση, με βάση την πολιτική εκτέλεσης εντολών τους, να προσφέρουν βέλτιστη 
εκτέλεση της διαβιβαζόμενης από την Εταιρία εντολής. Αν η επιλεγείσα Εκτελούσα Επιχείρηση είναι η ίδια εταιρία υποκείμενη στο  
πεδίο της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ («ΜiFID»), η Εταιρία θεωρεί δικαιολογημένα ότι η Εκτελούσα Επιχείρηση απολαμβάνει υψηλού 
βαθμού αξιοπιστίας και ότι διαθέτει πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών που λαμβάνει, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η 
κοινοτική Oδηγία 2004/39/ΕΚ («MiFID»). Στην περίπτωση που η Εκτελούσα Επιχείρηση δεν είναι εταιρία που υπόκειται στην Οδηγία 
αυτή, τότε η Εταιρία ελέγχει την πολιτική εκτέλεσης των εντολών της εταιρίας και αν χρειαστεί προβαίνει σε συμφωνίες με την 
Εκτελούσα Επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλίσει την τήρηση του προτύπου βέλτιστης εκτέλεσης της MiFID.  
ε) Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία ελέγχει την πολιτική εκτέλεσης των Εκτελουσών Επιχειρήσεων, η οποία είναι διαθέσιμη και στους 
πελάτες της Εταιρίας κατόπιν γραπτού αιτήματος τους προς την Εταιρία.  
στ) Η συναλλαγή εκτελείται από την Εκτελούσα Επιχείρηση στο όνομα της Εταιρίας για λογαριασμό πελατών της, εάν πρόκειται για 
συναλλαγή σε ξένες αγορές και/ή στο όνομα του ίδιου του Πελάτη για συναλλαγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
ζ) Η Εταιρία διαβιβάζει με κάθε επιμέλεια στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις τις εντολές του Πελάτη προς κατάρτιση των συναλλαγών επί 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που αυτός παραγγέλλει. Διαβιβάζει επίσης στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις τις τυχόν ειδικές οδηγίες του 
Πελάτη. Οι εντολές αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες για την πολιτική εκτέλεσης των εντολών που θεσπίζει η κάθε 
Εκτελούσα Επιχείρηση. Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για τις ενέργειες των Εκτελουσών Επιχειρήσεων προς εκτέλεση των 
εντολών αυτών. Αν ο Πελάτης υποστεί ζημία λόγω κακής εκτέλεσης των εντολών του από την Εκτελούσα Επιχείρηση, η Εταιρία θα του 
παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την ικανοποίηση τυχόν αξιώσεών του, εφόσον αυτή η συνδρομή είναι απαραίτητη. 
η) Την εκκαθάριση/διακανονισμό των συναλλαγών αυτών διενεργούν μία από τις επιχειρήσεις που παρατίθενται στο Συνημμένο Α, 
στο όνομα του Πελάτη ή της Εταιρίας σε συλλογικό λογαριασμό πελατών της, από τις εκεί αναγραφόμενες Επιχειρήσεις (στο εξης: ο  
«Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις»). Κατά συνέπεια, η διεκπεραίωση των σχετικών με τις συναλλαγές αυτές χρηματικών υποχρεώσεων ή 
υποχρεώσεων παράδοσης χρηματοπιστωτικών μέσων γίνεται από την Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει τη 
φύλαξη των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποκτώνται για λογαριασμό του Πελάτη. Η φύλαξη των αποκτηθέντων 
χρηματοπιστωτικών μέσων γίνεται από τις Φυλάττουσες Επιχειρήσεις που αναγράφονται στο Συνημμένο Α, με ευθύνη και κίνδυνο του 
πελάτη. 
7.2. Η εταιρία θεωρείται ότι εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη, χωρίς να απαιτείται να λάβει 
πρόσθετα μέτρα, εφόσον ακολουθεί συγκεκριμένες οδηγίες του πελάτη, όταν δίνει ή όταν διαβιβάζει εντολές για εκτέλεση σε τρίτο. Η 
εταιρία ελέγχει κάθε χρόνο την πολιτική της σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών και όπου κρίνει 
σκόπιμο διορθώνει τυχόν αδυναμίες. 

8. Άμεση πρόσβαση στην αγορά  
Στην περίπτωση που ο Πελάτης έχει άμεση πρόσβαση στην αγορά μέσω της δυνατότητας ηλεκτρονικής διασύνδεσης που παρέχεται 
από την Εταιρία, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης του Πελάτη με μία ή περισσότερες ρυθμιζόμενες αγορές, τότε πρόκειται για 
ειδικότερη εφαρμογή της παραγράφου 6 της Πολιτικής Εκτέλεσης. Στην περίπτωση της άμεσης πρόσβασης στην αγορά, η Εταιρία 
απλώς διαβιβάζει ηλεκτρονικώς στην αγορά της επιλογής του Πελάτη την εντολή του τελευταίου, όπως αυτή δόθηκε από τον ίδιο στο 
σύστημα της ηλεκτρονικής διασύνδεσης. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης της εντολής 
του, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει κατά την εισαγωγή της εντολής στο σύστημα ηλεκτρονικής διασύνδεσης. Στην περίπτωση 
της άμεσης πρόσβασης στην αγορά, ο χρόνος, η τιμή και οι λοιπές παράμετροι της εκτέλεσης δεν αποτελούν παράγοντες που 
εκτιμώνται από την Εταιρία για λογαριασμό του Πελάτη.  
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9.  Ομαδοποίηση και επιμερισμός των εντολών 
9.1. Η Εταιρία δύναται να ομαδοποιεί εντολές πελατών της με τα ίδια χαρακτηριστικά τόσο όταν καταρτίζει η ίδια τις συναλλαγές εις 
εκτέλεση των εντολών, όσο και όταν τις διαβιβάζει προς εκτέλεση, οπότε και διαβιβάζει στην Εκτελούσα Επιχείρηση τις εντολές 
ομαδοποιημένες, προς κατάρτιση από την τελευταία ενιαίων συναλλαγών για λογαριασμό περισσοτέρων πελατών της Εταιρίας. 
9.2. Ο επιμερισμός των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν για λογαριασμό περισσοτέρων πελατών στο 
πλαίσιο της ενιαίας ομαδοποιημένης συναλλαγής γίνεται, πλην των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιριών για τις οποίες 
ισχύουν ειδικοί κανόνες με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., στη μέση ενιαία τιμή που επιτεύχθηκε με όλες τις επιμέρους συναλλαγές ως 
προς τα επιμέρους χρηματοπιστωτικά μέσα, συναγομένης της ενιαίας τιμής για κάθε μονάδα του χρηματοπιστωτικού μέσου, έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται ακριβοδίκαιος επιμερισμός των ομαδοποιημένων εντολών και συναλλαγών. 
Η Εταιρία δεν εκτελεί εντολές για ίδιο λογαριασμό ομαδοποιημένα με εντολές των πελατών της.                    
9.3. Η ομαδοποίηση των εντολών συντελεί στην μείωση του κόστους του πελάτη και διασφαλίζει, κατ’ αρχήν, υψηλότερο επίπεδο 
δικαιοσύνης και ισότητος στους πελάτες της Εταιρίας. Δεν αποκλείεται όμως η ομαδοποίηση να αποβεί εις βάρος του πελάτη ως προς 
συγκεκριμένη εντολή του. Τούτο μπορεί π.χ. να συμβεί αν εντολή πωλήσεως πελάτη συντρέχει με μεγάλες σε όγκο εντολές πωλήσεως 
άλλων πελατών. 
9.4. Εφόσον το προϊόν των σχετικών συναλλαγών δεν επαρκεί για την κάλυψη των εντολών όλων των πελατών, που είχαν 
ομαδοποιηθεί, το προϊόν των συναλλαγών κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των περισσοτέρων πελατών βάσει του αιτηθέντος από κάθε 
πελάτη όγκου. 
 
10. Επανεξέταση της Πολιτικής Εκτέλεσης 
10.1.  Η Εταιρία παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και της Πολιτικής Εκτέλεσης των εντολών που έχει θεσπίσει, 
προβαίνοντας σε αλλαγές, όπου αυτό είναι απαραίτητο.                       
10.2. Η Εταιρία εξετάζει περιοδικά και τουλάχιστον άπαξ ετησίως, κατά πόσον οι Τόποι Εκτέλεσης που έχει επιλέξει και έχουν 
ανακοινωθεί στον Πελάτη με την παρούσα εξυπηρετούν επαρκώς τα συμφέροντα του Πελάτη.   
10.3. Η Εταιρία θα ειδοποιεί τους Πελάτες της για οποιεσδήποτε ουσιώδεις μεταβολές της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών με την 
τοποθέτηση αναθεωρημένης έκδοσης της Πολιτικής Εκτέλεσης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.eurotrustsec.gr ή και με απλή 
επιστολή που θα αποστέλλει στον Πελάτη, κατά τα οριζόμενα στη μεταξύ τους Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 
 
11. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών 
Η Εταιρία είναι στη διάθεση του Πελάτη για την παροχή σ’ αυτόν κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή διευκρίνισης ως προς την Πολιτική  
Εκτέλεσης Εντολών. Σχετικώς ο Πελάτης δύναται να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας, ο οποίος 
καθίσταται υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής εκτέλεσης των εντολών. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Α - ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Οι χρησιμοποιούμενοι από την Εταιρία Τόποι Εκτέλεσης είναι οι ακόλουθες αγορές: 

1. Οργανωμένες Αγορές: - Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
2. Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ):       - Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α)  

ΕΚΤΕΛΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Εκτελούσες Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Εταιρία και στις οποίες η Εταιρία διαβιβάζει εντολές προς εκτέλεση 
είναι οι ακόλουθες: 
 

Εκτελούσα Επιχείρηση  Αγορά Χρηματοπιστωτικό Μέσο 

KBC SECURITIES N.V. Αγορές ΧΝΕΤ (Europe/USA) Κινητές Αξίες, ETFs, Παράγωγα (μελλοντικά)  

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
Την εκκαθάριση / διακανονισμό των συναλλαγών διενεργούν οι κατωτέρω επιχειρήσεις: 
 

                                                        Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις  

Eurotrust Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.) 

Eurotrust Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (μετοχές & ETFs αγορών XNET - EU/USA) 

ΦΥΛΑΤΤΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Η φύλαξη των αποκτηθέντων χρηματοπιστωτικών μέσων γίνεται από τις ακόλουθες επιχειρήσεις: 
 

Φυλάττουσες Επιχειρήσεις  

Eurotrust Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.) 

Eurotrust Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (μετοχές & ETFs αγορών XNET -EU/USA) 

http://www.eurotrustsec.gr/
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Β 
 

 
 
Προς την  
EUROTRUST Χρηματιστηριακή Α.Ε. 
Σεβαστουπόλεως 113 
Αθήνα 115 26 
          Αθήνα, ........................ 

 
ΕΝΤΟΛΗ 

 
 
 
Με την παρούσα ο υπογράφων ……………………………………………………………. (ονοματεπώνυμο) με ΑΔΤ 

……………………………….. και με κωδικό πελάτη ……….…………… εντέλλομαι την Εταιρία σας όπως αυτή, κατά την 

εκτέλεση εντολών μου: 

 

α. εκτελεί εντολές μου, κατά την κρίση της, και εκτός οργανωμένης αγοράς ή Πολυμερούς Μηχανισμού 

Διαπραγμάτευσης,  

 
ΣΥΝΑΙΝΩ       i. γενικώς         

ii. μόνον για τίτλους δημοσίου και ομόλογα   

iii. μόνον για ………….....................................   

 
ΔΙΑΦΩΝΩ  

και 
 
β. έχει το δικαίωμα να μην ανακοινώνει δημοσίως σε οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό 

Διαπραγμάτευσης τυχόν εντολές μου με όριο προς την Εταιρία σας, οι οποίες δεν εκτελούνται άμεσα κατά 

τους κρατούντες στην αγορά όρους κατάρτισης συναλλαγών. 

 
 
 

ΣΥΝΑΙΝΩ       ΔΙΑΦΩΝΩ  
 

 
Ο Πελάτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ 
ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ 

Α.  Φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων – κεφαλαίων 

Η Εταιρία έχει θεσπίσει πρόσφορες διαδικασίες για το διαχωρισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών της 
από τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας, καθώς και για τη διάκριση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της μεταξύ τους, έτσι 
ώστε να μην χρησιμοποιούνται από την Εταιρία ή τρίτα μη δικαιούμενα πρόσωπα τα κεφάλαια και χρηματοπιστωτικά μέσα των 
πελατών της. Ειδικότερα: 

1.  Η Εταιρία καταθέτει τα κεφάλαια των πελατών της σε τραπεζικούς λογαριασμούς πιστωτικών ιδρυμάτων επ’ ονόματι της ιδίας με 
σαφή υπόμνηση στο πιστωτικό ίδρυμα του γεγονότος ότι πρόκειται για κεφάλαια πελατών της.  
Η Εταιρία κατά την επιλογή του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος και προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων των 
πελατών της, λαμβάνει υπόψη την εμπειρία και τη φήμη του στην αγορά καθώς και τυχόν νομοθετικές υποχρεώσεις ή πρακτικές της 
αγοράς που συνδέονται με την κατοχή κεφαλαίων πελατών που θα μπορούσαν να βλάψουν τα δικαιώματα των πελατών.  

2.  Η Εταιρία φυλάσσει τα χρηματοπιστωτικά μέσα των Πελατών της ως εξής: 
α) εφόσον είναι μετοχές ή εταιρικά ομόλογα σε άυλη μορφή, καταχωρημένα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της ΕΧΑΕ (Ελληνικά 
Χρηματιστήρια Α.Ε.), σε λογαριασμούς άυλων τίτλων σε μερίδα επ’ ονόματι του Πελάτη με χειριστή την Εταιρία, 
β) εφόσον είναι άλλου είδους τίτλοι που φυλάσσονται από τρίτο πρόσωπο/θεματοφύλακα, σε άυλη ή υλική μορφή, καταχωρημένοι σε 
επενδυτικούς λογαριασμούς στο όνομα του Πελάτη ή στο όνομα της Εταιρίας που τηρούνται από τον εν λόγω θεματοφύλακα. Η 
Εταιρία διασφαλίζει ότι: i) ο Θεματοφύλακας είναι Κεντρικό Μητρώο ή άλλο εξουσιοδοτημένο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, Σύστημα 
Τήρησης Λογαριασμών Τίτλων σε Λογιστική Μορφή, Πιστωτικό Ίδρυμα ή ΕΠΕΥ (στο εξής: «Θεματοφύλακας»), που δικαιούται να 
παρέχει την υπηρεσία φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης τίτλων και ii) εφόσον οι λογαριασμοί τηρούνται στο όνομα της Εταιρίας, 
έχει γίνει σαφής και ρητή υπόμνηση στον εν λόγω Θεματοφύλακα ότι στους παραπάνω επενδυτικούς λογαριασμούς της Εταιρίας είναι 
καταχωρημένοι τίτλοι για λογαριασμό Πελατών. 

Η Εταιρία δύναται να τηρεί χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών της όπου επιτρέπεται σε συλλογικούς λογαριασμούς επενδυτών 
(omnibus accounts) για λογαριασμό περισσοτέρων Πελατών της, εξειδικεύοντας η ίδια στα βιβλία  της τα αντιστοιχούντα στον κάθε 
Πελάτη της χρηματοπιστωτικά μέσα. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι των Πελατών της: i) για πλημμελή εκπλήρωση ή και, εν 
γένει, μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων Θεματοφύλακα, ii) για τη φερεγγυότητα και εν γένει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
Θεματοφύλακα, στον οποίο περιέρχονται περιουσιακά στοιχεία Πελατών της, ευθυνόμενη μόνον για βαρεία αμέλεια της ως προς την 
επιλογή του Θεματοφύλακα. Τεκμαίρεται ότι η λειτουργία Εκτελούσας Επιχείρησης βάσει άδειας λειτουργίας από αρμόδια Αρχή 
κράτους μέλους για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΠΕΥ ή Πιστωτικού Ιδρύματος η ΟΣΕΚΑ ή, προκειμένου περί τρίτων κρατών, βάσει 
ισοδύναμων κανόνων εποπτείας αποκλείει την ύπαρξη πταίσματος της ΕΠΕΥ. Κατάλογος των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται 
η ΕΠΕΥ παρατίθεται στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών. 

3.  Σε όλες τις περιπτώσεις φύλαξης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό Πελατών της η Εταιρία: 
α) τηρεί τα απαραίτητα αρχεία και λογαριασμούς, έτσι ώστε: 
i) να είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση να διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει για λογαριασμό ενός 
πελάτη από τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου πελάτη, καθώς και από τα δικά της 
περιουσιακά στοιχεία, 
ii) να διασφαλίζει την ακρίβεια των εγγραφών στους λογαριασμούς και, ιδίως, την ακρίβεια και αντιστοιχία των καταχωρήσεων της 
ιδίας και του περιεχομένου τους με τις καταχωρήσεις και το περιεχόμενο αυτών στους λογαριασμούς είτε των Πελατών της με χειριστή 
την ίδια είτε, κατά περίπτωση, των καταχωρήσεων σε συλλογικό λογαριασμό έπ’ ονόματι της ιδίας για λογαριασμό πελατείας της,  

β) εξετάζει σε τακτά διαστήματα τη συμφωνία των λογαριασμών και αρχείων που τηρεί η ίδια με τους λογαριασμούς και τα αρχεία του 
ΣΑΤ (Σύστημα Άυλων Τίτλων) όπου είναι καταχωρημένοι οι τίτλοι των πελατών της είτε σε λογαριασμούς επ’ ονόματι των Πελατών της 
με χειρίστρια την ίδια είτε σε λογαριασμούς επ’ ονόματι της ιδίας για λογαριασμό των Πελατών της, 
γ) έχει θεσπίσει κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απώλειας ή μείωσης των περιουσιακών 
στοιχείων πελατών ή των δικαιωμάτων τους σε σχέση με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία,  λόγω κατάχρησης αυτών των περιουσιακών 
στοιχείων, απάτης, κακής διοικητικής διαχείρισης, μη προσήκουσας τήρησης αρχείων ή αμέλειας. 

4.  Σε κάθε περίπτωση, βάσει του άρθρου 12 παρ. 10-11 του ν. 3606/2007, δανειστές της Εταιρίας απαγορεύεται να κατάσχουν ή να 
δεσμεύσουν περιουσιακά στοιχεία πελατών της ενδεικτικά, υπό μορφή χρημάτων κατατεθειμένων σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
πελατών που τηρούνται στο όνομα της Εταιρίας ή χρηματοπιστωτικών μέσων, εφόσον δικαιούχοι, σύμφωνα με τα τηρούμενα στην 
Εταιρία βιβλία και κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό μέσο, είναι οι παραπάνω πελάτες. 
Στα χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν είναι δεκτικά κατάσχεσης και δέσμευσης σύμφωνα με τα παραπάνω, περιλαμβάνονται, εκτός 
από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στους πελάτες της Εταιρίας, σύμφωνα με τους κανόνες του εμπράγματου δικαίου, και 
εκείνα που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα στο όνομα της και για λογαριασμό του πελάτη, η Εταιρία και των οποίων πραγματικός δικαιούχος, 
σύμφωνα με τα τηρούμενα σε αυτήν βιβλία και στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο, αποδεικτικό μέσο, είναι πελάτης της, ανεξάρτητα 
από το αν τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι καταχωρισμένα στο μητρώο του θεματοφύλακα ή άλλου φορέα συστήματος καταχώρησης 
τίτλων στο όνομα του δικαιούχου πελάτη. 

5.  Η Εταιρία θα καταχωρεί στα αρχεία της λεπτομερώς κάθε κίνηση χρηματοπιστωτικών μέσων των πελατών της με αναγραφή του 
αριθμού των τίτλων που χρησιμοποιούνται και των χαρακτηριστικών τους, καθώς και του χρονικού σημείου στο οποίο γίνονται οι 
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κινήσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση όλων των σχετικών πράξεων και κινήσεων και να διασφαλίζονται τα 
συμφέροντα των πελατών της, αλλά και η κατανομή τυχόν ζημιών, σύμφωνα και με το περιεχόμενο της σχετικής συμφωνίας μαζί τους. 

Β. Χρησιμοποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων πελατών  

1. Η Εταιρία μπορεί να συνάπτει συμφωνίες για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (δανειοδοσία - δανειοληψία μετοχών ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, συναλλαγή πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς, συναλλαγή αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης, 
συναλλαγή αγοράς επαναπώλησης ή πώλησης επαναγοράς) σχετιζόμενες με χρηματοπιστωτικά μέσα που κατέχει για λογαριασμό 
πελάτη μόνον εφόσον: 
α) Ο πελάτης έχει δώσει προηγουμένως τη ρητή του συγκατάθεση για τη χρησιμοποίηση των χρηματοπιστωτικών μέσων με 
συγκεκριμένους όρους. Ειδικά όταν πρόκειται για ιδιώτη πελάτη, ο πελάτης πρέπει να έχει υπογράψει τους σχετικούς όρους της 
συμφωνίας. 
β) Η χρησιμοποίηση των χρηματοπιστωτικών μέσων του πελάτη γίνεται σύμφωνα με τους όρους στους οποίους συγκατατέθηκε ο 
πελάτης. 

2. Η Εταιρία μπορεί να συνάπτει συμφωνίες για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων σχετιζόμενες με χρηματοπιστωτικά μέσα που 
κατέχονται για λογαριασμό πελάτη σε συλλογικό λογαριασμό, ο οποίος τηρείται από τρίτο, ή να χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο για ίδιο 
λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου πελάτη της χρηματοπιστωτικά μέσα που κατέχονται σε συλλογικό λογαριασμό ο οποίος τηρείται 
από τρίτο, μόνον εφόσον επιπλέον των ανωτέρω προϋποθέσεων: 
α) Ο πελάτης του οποίου τα χρηματοπιστωτικά μέσα κατέχονται σε συλλογικό λογαριασμό έχει δώσει την προηγούμενη ρητή 
συγκατάθεσή του σύμφωνα με την παραπάνω 1 α περίπτωση, 
β) Η Εταιρία διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται κατ΄ αυτό τον τρόπο μόνο χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε πελάτες που έχουν 
δώσει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους σύμφωνα με τα παραπάνω υπό α αναφερόμενα. 

3. Η Εταιρία τηρεί αρχεία τα οποία περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία για τον πελάτη του οποίου τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του καθώς  και τον αριθμό των χρηματοπιστωτικών μέσων κάθε πελάτη που έχει δώσει τη 
συγκατάθεσή του, τα οποία χρησιμοποιεί η Εταιρία έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθή κατανομή τυχόν ζημιών. 

Γ. Εμπράγματα δικαιώματα  

Κάθε περιουσιακό στοιχείο (χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαια) του πελάτη που βρίσκεται στην κατοχή της Εταιρίας  άμεσα ή μέσω 
Θεματοφύλακα αποτελεί αντικείμενο ενεχύρου προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης, υφισταμένης, μελλοντικής ή υπό αίρεσιν της 
Εταιρίας  κατά του πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε να παραμένει ισχυρό το ως άνω ενέχυρο έναντι 
κάθε τρίτου. Περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους παραστατικών ή χρηματικών ποσών που περιέρχονται με 
οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή της Εταιρίας για λογαριασμό του πελάτη, ή επί των οποίων η Εταιρία αποκτά δικαίωμα διάθεσης, 
αποτελούν αντικείμενο επίσχεσης εκ μέρους αυτής. Η Εταιρία δικαιούται συνεπώς να αρνηθεί την απόδοση καθενός από αυτά στον 
πελάτη ή σε άλλο πρόσωπο κατ’ εντολή του πελάτη, έως ότου ο πελάτης εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει έναντι της Εταιρίας. 
Για το σκοπό αυτό, όλες οι επιμέρους συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ του πελάτη και της Εταιρίας  θεωρούνται ότι απορρέουν από μία 
ενιαία σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Επίσης οι απαιτήσεις που προκύπτουν από μία επιμέρους συναλλακτική σχέση 
μπορούν να προταθούν σε συμψηφισμό κάθε απαίτησης που προκύπτει από άλλη επιμέρους συναλλακτική σχέση. 

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται στον πελάτη ή τρίτο από την άσκηση του δικαιώματος της επισχέσεως ή από 
άλλα νόμιμα ή συμβατικά μέτρα, που τυχόν λαμβάνονται από αυτήν, για την εξόφληση των απαιτήσεών της κατά του πελάτη, 
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών ή υπό αίρεση απαιτήσεων.  

Δ. Εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών 

Τουλάχιστον άπαξ του έτους οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρίας ελέγχουν την τήρηση των παραπάνω κανόνων, καθώς και αυτών που 
περιλαμβάνονται στη νομοθεσία και ιδίως στο άρθρο 12 παράγραφοι 8 και 9 του ν. 3606/2007 και στα άρθρα 16 έως 19 της Απόφασης 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 ως προς τις Οργανωτικές Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ, καθώς και στον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας ως προς την καταλληλότητά τους για τη διασφάλιση των φυλαττομένων από την 
Εταιρία περιουσιακών στοιχείων των πελατών της. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  

Η Εταιρία έχει διαμορφώσει Πολιτική Εντοπισμού και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων («η Πολιτική»), στο πλαίσιο της οποίας 
λαμβάνει, στο μέτρο του εφικτού, κάθε εύλογο μέτρο για την αναγνώριση και είτε την αποφυγή ενδεχομένων συγκρούσεων 
συμφερόντων είτε την επίλυση υφισταμένων συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ  
α) αφενός της Εταιρίας, των καλυπτομένων προσώπων υπό την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 της υπ’ αριθμό 2/452/1.11.2007 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Καλυπτόμενα Πρόσωπα»), ή των προσώπων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Εταιρία με 
σχέση ελέγχου (π.χ. θυγατρική ή θυγατρικές των θυγατρικών της) και, αφετέρου, των Πελατών της και  
β) πελατών της Εταιρίας – υφισταμένων ή δυνητικών – μεταξύ τους. 

Η Εταιρία ενημερώνει με το παρόν συνοπτικώς τους Πελάτες ως προς την Πολιτική που ακολουθεί για τον εντοπισμό και τη διαχείριση 
των συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών. 

 



 31 

1. Έκταση εφαρμογής της πολιτικής 
Η Εταιρία εφαρμόζει την πολιτική της στις σχέσεις της με όλους τους Πελάτες της, στους οποίους παρέχει επενδυτικές ή παρεπόμενες 
υπηρεσίες. 

2. Εντοπισμός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως συμφερόντων 
Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί, θεωρητικώς, να ανακύψει κατά την παροχή από την Εταιρία επενδυτικών ή παρεπομένων 
υπηρεσιών στις ακόλουθες, κυρίως, περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι η Εταιρία έχει θεσπίσει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για  την 
πρόληψη τέτοιων φαινομένων (βλ. αμέσως κατωτέρω υπό 3.):  

α) Η Εταιρία ή και Καλυπτόμενα Πρόσωπα είναι πιθανόν, καταρτίζοντας συναλλαγές για λογαριασμό τους, να προτάξουν δικά τους 
συμφέροντα εις βάρος των συμφερόντων του Πελάτη, π.χ. προωθώντας πρώτα δικές τους εντολές ή εκτελώντας υπό ευνοϊκότερους 
όρους τις δικές τους εντολές σε σχέση με τις εντολές του Πελάτη. 
β) Η Εταιρία ή και Καλυπτόμενα Πρόσωπα μπορεί να ευνοήσουν τα συμφέροντα άλλων Πελατών σε βάρος των συμφερόντων άλλου 
Πελάτη κατά την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας ή και της παρεπόμενης υπηρεσίας που παρέχεται στον Πελάτη. 
γ) Η Εταιρία ή και Καλυπτόμενα Πρόσωπα ασκούν την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα με τον Πελάτη. 
δ) Η Εταιρία ή και Καλυπτόμενα Πρόσωπα μπορεί να είναι αντισυμβαλλόμενοι του Πελάτη σε συναλλαγή που αυτός καταρτίζει μέσω 
της Εταιρίας και, εφόσον ο Πελάτης έχει δώσει εντολή χωρίς όριο τιμής, να καταρτιστεί συναλλαγή που εξυπηρετεί πρωτίστως τα δικά 
τους συμφέροντα και όχι κατά προτεραιότητα τα συμφέροντα του Πελάτη. 
ε) Η Εταιρία ή και Καλυπτόμενα Πρόσωπα λαμβάνουν ή θα λάβουν από πρόσωπο διαφορετικό από τον Πελάτη αντιπαροχή 
σχετιζόμενη με παρεχόμενη στον Πελάτη υπηρεσία, υπό μορφή χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν της συνήθους προμήθειας ή 
αμοιβής για την παροχή της υπηρεσίας αυτής. 
 
3. Γενικά μέτρα και διαδικασίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστάσεων συγκρούσεως συμφερόντων 
Για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων συγκρούσεως συμφερόντων, οι οποίες δύνανται να ανακύψουν στο πλαίσιο της 
παροχής επενδυτικών ή παρεπομένων υπηρεσιών, η Εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και διοικητικά μέτρα, αναλόγως 
προς το μέγεθος της και τη φύση, την κλίμακα και πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Τέτοια μέτρα είναι τα 
εξής:  
α) Πρόβλεψη και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών για την αποφυγή ή τον έλεγχο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
Καλυπτόμενων Προσώπων που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της Εταιρίας, όταν η ανταλλαγή αυτών των 
πληροφοριών ενδέχεται να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα Πελατών. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Εταιρία έχει υιοθετήσει 
διαδικασίες π.χ. στεγανοποίηση τμημάτων («σινικά τείχη»).  
β) Λήψη των κατάλληλων μέτρων προς την κατεύθυνση της αποφυγής ή του ελέγχου της ταυτόχρονης ή διαδοχικής συμμετοχής ενός 
Καλυπτόμενου Προσώπου στην παροχή διαφορετικών επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες της Εταιρίας, όταν μια 
τέτοια ταυτόχρονη συμμετοχή ενδέχεται να αποβεί επιζήμια για τα συμφέροντα των Πελατών. 
γ) Άσκηση χωριστής εποπτείας επί των Καλυπτόμενων Προσώπων, τα οποία στο πλαίσιο των καθηκόντων τους ενδέχεται να παρέχουν 
υπηρεσίες σε πελάτες που έχουν ή εκπροσωπούν συμφέροντα αντικρουόμενα μεταξύ τους ή συγκρουόμενα με εκείνα της Εταιρίας.  
δ) Θέσπιση κανόνων για τη διενέργεια συναλλαγών των υπαλλήλων της Εταιρίας σε χρηματοπιστωτικά μέσα και έλεγχος των 
συναλλαγών αυτών καθώς και της τήρησης αυτών των κανόνων από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας, 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των συναλλαγών που τυχόν διενεργούν τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα σε σχέση με τις συναλλαγές 
που διενεργούν επί των ιδίων χρηματοπιστωτικών μέσων άλλοι πελάτες της Εταιρίας. 

4. Τήρηση εχεμύθειας – Συμμόρφωση του προσωπικού της Εταιρίας 
Το προσωπικό της Εταιρίας τηρεί το απόρρητο των πληροφοριών των Πελατών. Το προσωπικό της Εταιρίας υπόκειται σε συνεχή 
καθοδήγηση και εκπαίδευση ως προς την πολιτική της πρόληψης και επίλυσης της συγκρούσεων συμφερόντων και αξιολογείται ως 
προς τη συμμόρφωσή του προς τις διαδικασίες αυτές. 

5. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών 
Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρία πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τις διοικητικές και οργανωτικές διαδικασίες 
που έχει υιοθετήσει η Εταιρία για την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων συμφερόντων.  
Η Εταιρία πληροφορεί σχετικώς τον Πελάτη, δυνάμενη να αρνηθεί τη χορήγηση πληροφοριών, εφόσον η χορήγησή τους, κατ’ εύλογη 
κρίση της Εταιρίας, θα  μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο εμπιστευτικές επαγγελματικές και επιχειρησιακές πληροφορίες ως προς την 
Εταιρία. 

6. Εφαρμογή της πολιτικής - επανεξέταση  
Η Εταιρία ελέγχει την εφαρμογή της Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της. Η Εταιρία παρακολουθεί και 
εξετάζει περιοδικά και οπωσδήποτε άπαξ ετησίως την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων της Πολιτικής που έχει θεσπίσει, 
προβαίνοντας σε αλλαγές όπου αυτό είναι απαραίτητο.  

7. Τήρηση αρχείου συγκρούσεως συμφερόντων  
Η Εταιρία τηρεί αρχείο το οποίο ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα για κάθε επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία ή 
δραστηριότητα που ασκήθηκε από την Εταιρία ή για λογαριασμό της και (α) ως προς την οποία έχει προκύψει σύγκρουση 
συμφερόντων, που συνεπάγεται ουσιώδη κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων ενός ή περισσότερων Πελατών ή (β) στην 
περίπτωση συνεχιζόμενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας, ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1. Γλώσσα επικοινωνίας  
Επίσημη γλώσσα επικοινωνίας με την Εταιρία ορίζεται η ελληνική. Ωστόσο επισημαίνεται ότι οι όροι ή οι συμβάσεις που ενδέχεται να 
υπογράψει ο Πελάτης κατά τη διενέργεια επενδύσεων του σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενδέχεται να αποτυπώνονται σε άλλη γλώσσα 
πλην της ελληνικής. 

2. Τρόποι επικοινωνίας  
Όλες οι πληροφορίες που οφείλει να παρέχει η Εταιρία στους πελάτες της, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, θα παρέχονται:  
α. Γραπτώς, ως εγγράφου νοουμένου και του τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (Fax) ή του μηνύματος σε ηλεκτρονική μορφή (όπως του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail). 
β. Ταχυδρομικώς, αποστέλλοντας ταχυδρομική επιστολή στην δηλωθείσα διεύθυνση επικοινωνίας του πελάτη. 
γ. Προφορικώς και μέσω τηλεφώνου στους τηλεφωνικούς αριθμούς που γνωστοποιεί η Εταιρία στον πελάτη για το σκοπό αυτό.  
δ. Σε ότι αφορά την άμεση ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τις ουσιώδεις πληροφορίες εκτέλεσης της εντολής του, αυτή δύναται να 
πραγματοποιηθεί, εφόσον συμφωνηθεί σχετικά, και μέσω μηνύματος που θα του αποστέλλεται σε κινητό τηλέφωνο (sms). 

3. Εντολές 
Οι εντολές του πελάτη μπορούν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη συνημμένη υπογραφείσα σύμβαση, να διαβιβάζονται στην Εταιρία 
μέσω τηλεφώνου, fax, γραπτής επιστολής, ηλεκτρονικά (πλατφόρμα εκτέλεσης συναλλαγών), καθώς και απευθείας στα γραφεία της 
Εταιρίας. Η Εταιρία δεσμεύεται μόνον από εντολές του πελάτη που δίδονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, η Εταιρία, για 
λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να μην δέχεται εντολές και οδηγίες που της δίδονται 
μέσω άλλων τηλεφώνων. Η  Εταιρία, τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, δύναται να προβαίνει σε μαγνητοφώνηση των 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, προς απόδειξη του περιεχομένου των εντολών και γενικά των συμφωνιών με τον πελάτη. 

4. Μέσο επικοινωνίας για την αποστολή ειδικών πληροφοριών 
Η Εταιρία θα αποστέλλει στον πελάτη της τις πληροφορίες και ενημερώσεις που προβλέπονται στο ν.3606/2007 και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τις οποίες εισάγεται υποχρέωση ενημέρωσής του με 
έγχαρτο ή άλλο σταθερό μέσο, με ένα από τα μέσα που θα υποδείξει ο πελάτης στην Εταιρία, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη 
Δήλωση της παρούσας, ή που τυχόν της έχει ήδη υποδείξει. Για το λόγο αυτό παρακαλείται ο πελάτης να συμπληρώσει και να 
αποστείλει στην Εταιρία το συντομότερο δυνατό την ακόλουθη επισυναπτόμενη Δήλωση. Εφόσον η Εταιρία δεν λάβει σχετική 
απάντησή από τον πελάτη, θεωρεί ότι ο πελάτης επιθυμεί όπως η επικοινωνία με την Εταιρία διενεργείται μέσω ταχυδρομείου, με 
απλή επιστολή, στη ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας που της έχει γνωστοποιήσει. 
Ειδικά τις  πληροφορίες των άρθρων 6 έως 10 και της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της απόφασης 1/452/1.11.2007 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία μπορεί να παρέχει στους πελάτες της μέσω του διαδικτυακού της τόπου (www.eurotrustsec.gr), καθώς οι 
πληροφορίες αυτές δεν απευθύνονται προσωπικά σε συγκεκριμένο πελάτη. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurotrustsec.gr/
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ΔΗΛΩΣΗ 

 
 
Προς την  
EUROTRUST Χρηματιστηριακή Α.Ε. 
Σεβαστουπόλεως 113,  
Αθήνα 
 
                                                                                                       Αθήνα, ………….........…..  
 

Με την παρούσα ο υπογράφων ……………………………………………………………. (ονοματεπώνυμο) με ΑΔΤ 

………………………….. και κωδικό πελάτη ……….……… : 

Ι. Δηλώνω ότι συμφωνώ όπως η ΑΕΠΕΥ μου αποστέλλει οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση προβλέπεται 

από το νόμο 3606/2007 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές αποφάσεις, 

συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης μου για την εκτέλεση των εντολών μου, μέσω: 

 

α.  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:    

..............................................................................................………………………………..............…... 

β. μέσω τηλεομοιοτυπίας (facsimile) στον αριθμό:          

..............................................................................................……………………………………...........… 

γ. με απλή ταχυδρομική επιστολή στην διεύθυνση:      
………………………………………………………………………………………………………………………………............………… 
δ. μέσω του διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαβίβασης εντολών (internet 
trading) κατόπιν υπογραφής της Σύμβασης για τη χρήση της υπηρεσίας.     
            
με οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω τρόπων, κατ’ επιλογή της ΑΕΠΕΥ, εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

Εφόσον δεν έχω επιλέξει κανένα από τους παραπάνω τρόπους η ενημέρωση μου θα γίνεται με απλή 
ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση που έχω δηλώσει. 
 
II. Η Εταιρία θα δύναται να μου παρέχει μη εξατομικευμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέσω της 
ιστοσελίδας  http://www.eurotrustsec.gr. 

 

ΣΥΝΑΙΝΩ                              ΔΙΑΦΩΝΩ   
 

 

Ο Πελάτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ttbank.gr/
http://www.ttbank.gr/
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Στην Αθήνα σήμερα την .................................………………………………………………………... μεταξύ:  
 
της ανώνυμης εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «EUROTRUST Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρία Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113, έχει ΑρΜΑΕ 24028/06/Β/91, ΑΦΜ 094324516 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. την ΦΑΕ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα για την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης από τον κ. Γεώργιο Καψή του 
Θεοδώρου (στο εξής η «ΑΕΠΕΥ»), και  
του κ/της κας ..............................................................………………………........................................ ..… ή της ..............(Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε.) 
εταιρίας με την επωνυμία ................................................................, και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τ.... 
κ........................................................................., τα πλήρη στοιχεία του οποίου / της οποίας περιλαμβάνονται στο Έντυπο «Στοιχεία 
Πελάτη» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (στο εξής «ο Πελάτης»)  
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Ι. Πεδίο εφαρμογής 
1. Επενδυτικές υπηρεσίες που δικαιούται να παρέχει η ΑΕΠΕΥ 

Η ΑΕΠΕΥ έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην εποπτεία της οποίας και υπόκειται, δικαιούται δε 
σήμερα να παρέχει τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που απαριθμούνται στην άδεια λειτουργίας της, όπως αυτές 
παρατίθενται στο συνημμένο στην παρούσα Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

2. Σύμβαση Πλαίσιο για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών   

Η παρούσα σύμβαση διέπει όλες τις συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της ΑΕΠΕΥ και του Πελάτη με αντικείμενο την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών από την ΑΕΠΕΥ στον Πελάτη, ισχύει δε παράλληλα προς τις ειδικές συμβάσεις που καταρτίζονται και διέπουν 
συμπληρωματικά τις επί μέρους επενδυτικές υπηρεσίες, κύριες ή παρεπόμενες, που παρέχει η ΑΕΠΕΥ  στον Πελάτη, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών συναλλακτικών μορφών στο πλαίσιο αυτών των συμβάσεων. 

3. Κατηγοριοποίηση πελατών 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ΑΕΠΕΥ κατατάσσει τους πελάτες της, στους οποίους παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες 
υπηρεσίες, σε μια από τις εξής κατηγορίες α) των ιδιωτών, β) των επαγγελματιών και γ) των επιλέξιμων αντισυμβαλλόμενων. Η 
κατάταξη γίνεται για να μπορεί η ΑΕΠΕΥ να παρέχει στους πελάτες της την κατάλληλη και αρμόζουσα στα χαρακτηριστικά τους 
προστασία. Στην κατηγορία των Ιδιωτών Πελατών παρέχεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας ως προς την εφαρμογή των κανόνων 
επαγγελματικής συμπεριφοράς που διέπουν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την ΑΕΠΕΥ. Η κατηγοριοποίηση αυτή 
εφαρμόζεται ως προς όλες τις υπηρεσίες και σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται από την παρούσα. Βάσει των 
στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η ΑΕΠΕΥ, έχει κατατάξει τον Πελάτη στην κατηγορία των ιδιωτών πελατών. Ο Πελάτης γνωρίζει ότι 
οφείλει να συνεργάζεται προσηκόντως με την ΑΕΠΕΥ και να της παρέχει όλες τις πληροφορίες και στοιχεία, που επιτρέπουν στην 
ΑΕΠΕΥ να διαμορφώνει συναλλακτική συμπεριφορά αρμόζουσα στα χαρακτηριστικά του Πελάτη, προς βέλτιστη διασφάλισή του, 
ενδεικτικώς, συμπληρώνοντας το σχετικό Ερωτηματολόγιο «Στοιχεία και χαρακτηριστικά του πελάτη προς αξιολόγηση της 
συμβατότητας των παρεχόμενων σ’ αυτόν υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία θα επενδύει με τα χαρακτηριστικά 
του», όπως ειδικότερα ορίζεται υπό ΙΙ.6., αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να προσδώσει τη δέουσα προσοχή κατά τη συμπλήρωση του 
εν λόγω Ερωτηματολογίου, καθώς και της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 3606/2007 και ο Πελάτης επιθυμεί την αλλαγή της ταξινόμησής του, θεωρώντας ότι η ΑΕΠΕΥ θα μπορούσε να 
τον αντιμετωπίζει ως επαγγελματία πελάτη ως προς ένα ή περισσότερα είδη επενδυτικών προϊόντων ή συναλλαγών ή μία ή 
περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες, αυτός θα πρέπει να απευθύνει γραπτώς σχετικό αίτημα προς την ΑΕΠΕΥ, προκειμένου αυτή να 
εξετάσει αν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις και να κρίνει την περίπτωση. 

4. Απαγόρευση εκχώρησης – μεταβίβασης δικαιωμάτων 
Τα κάθε φύσεως δικαιώματα και απαιτήσεις του Πελάτη, που απορρέουν από τις συναλλακτικές του σχέσεις με την ΑΕΠΕΥ κατά την 
παροχή σ’ αυτόν επενδυτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και τις συμπληρωματικές ειδικές συμβάσεις, δεν 
εκχωρούνται ούτε μεταβιβάζονται με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως και ειδικώς μεταξύ 
ΑΕΠΕΥ και Πελάτη. 

II. Στοιχεία, δηλώσεις και βεβαιώσεις του Πελάτη 
1. Ιδιότητες του Πελάτη 

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει προς την ΑΕΠΕΥ στο σχετικό Έντυπο «Δηλώσεις και Βεβαιώσεις του πελάτη προς την ΑΕΠΕΥ», το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, αν συντρέχουν ή όχι στο πρόσωπό του ιδίου ή στο πρόσωπο του/της συζύγου ή 
συγγενούς του μέχρι πρώτου βαθμού, μια ή περισσότερες από τις ιδιότητες που παρατίθενται στο εν λόγω Έντυπο. Ο Πελάτης 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στην ΑΕΠΕΥ κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών, χωρίς καθυστέρηση. 

2. Συνδεδεμένοι κωδικοί 

Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στην ΑΕΠΕΥ οποιαδήποτε πληροφορία ως προς αν αποτελεί ή όχι με άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι πελάτης της ΑΕΠΕΥ, ομάδα συνδεδεμένων πελατών κατά την έννοια των Αποφάσεων της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007 “Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Επιχειρήσεων 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών” και 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων 



 35 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». Για το σκοπό αυτό συμπληρώνει, επίσης, το σχετικό Έντυπο «Δηλώσεις και Βεβαιώσεις του Πελάτη 
προς την ΑΕΠΕΥ» υπό Γ, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να γνωστοποιεί στην ΑΕΠΕΥ κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών, χωρίς 
καθυστέρηση. 

3. Προέλευση χρημάτων και χρηματοπιστωτικών μέσων του Πελάτη 

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει προς την ΑΕΠΕΥ ότι:  
α) Τα κάθε φύσεως χρηματικά ποσά και χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές του στο πλαίσιο της 
παρούσας σύμβασης είναι νόμιμα και δεν προέρχονται από πράξεις ή δραστηριότητες που υπάγονται στις απαγορεύσεις του 
ν.3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως εκάστοτε ισχύει.  
β) Tα κάθε φύσεως χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία παραδίδει στην ΑΕΠΕΥ ή των οποίων εντέλλεται την πώληση μέσω της ΑΕΠΕΥ, 
του ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, είναι γνήσια και ελεύθερα βαρών, δεσμεύσεων υπέρ τρίτων και κληρονομικών ή λοιπών 
αμφισβητήσεων, υπόσχεται δε, σε διαφορετική περίπτωση, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία υποστεί εντεύθεν η ΑΕΠΕΥ ή άλλη 
επιχείρηση στις οποίες διαβιβάζει η ΑΕΠΕΥ τις εντολές του Πελάτη προς εκτέλεση και διενεργεί τις σχετικές συναλλαγές (στο εξής: η 
«Εκτελούσα Επιχείρηση»). 
γ) Θα τηρεί τις διατάξεις των νόμων που απαγορεύουν τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και συμπεριφορές, πράξεις ή 
παραλείψεις που συνιστούν παράνομο επηρεασμό, νόθευση ή στρέβλωση της χρηματιστηριακής αγοράς και, γενικώς, απαγορεύονται 
βάσει της νομοθεσίας περί κατάχρησης αγοράς.  
δ) Όλα τα στοιχεία που έχει θέσει υπόψη της ΑΕΠΕΥ ως προς το πρόσωπό του και την προέλευση των περιουσιακών του στοιχείων 
είναι αληθή. 

4. Στοιχεία ταυτότητας της ΑΕΠΕΥ και υπηρεσίες που παρέχει  

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από την ΑΕΠΕΥ ως προς το ότι αυτή λειτουργεί κατόπιν αδείας λειτουργίας της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και των κατ’ 
εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου εκδιδομένων κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και από τις συναφώς ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις. Βεβαιώνει επίσης με την παρούσα ότι έλαβε γνώση του συνημμένου Προσυμβατικού Πληροφοριακού Εντύπου, που 
περιέχει πληροφορίες για την ΑΕΠΕΥ και τον τρόπο με τον οποίο αυτή παρέχει επενδυτικές  υπηρεσίες, καθώς και ως προς την πολιτική 
εκτέλεσης εντολών και την πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης συγκρούσεων συμφερόντων που αυτή ακολουθεί. Ο Πελάτης έλαβε, 
επίσης, γνώση του ότι η ΑΕΠΕΥ προσφέρεται ρητώς να τον ενημερώσει ως προς τις διατάξεις της νομοθεσίας που συνδέονται με την 
παρούσα σύμβαση, όπως του ν. 3606/2007, καθώς και ως προς τις σχετικώς απορρέουσες υποχρεώσεις του Πελάτη, αλλά και τα 
δικαιώματα αυτού, εφόσον ο Πελάτης θέσει ο ίδιος, με δική του πρωτοβουλία, στην ΑΕΠΕΥ σχετικό ερώτημα. Διαφορετικά, 
εναπόκειται στον Πελάτη να μεριμνήσει ο ίδιος για την ενημέρωσή του. 

5. Γνώση του περιορισμένου αριθμού προσώπων που επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες 

5.1. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας περί παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ιδίως των 
διατάξεων του ν. 3606/2007, σύμφωνα με τις οποίες  
α) μόνο Πιστωτικά Ιδρύματα και Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) κατά τους ορισμούς του νόμου επιτρέπεται να 
παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και να κατέχουν χρήματα και κινητές αξίες επενδυτών, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας που 
έχουν λάβει από την εποπτεύουσα αρχή, 
β) κανένα άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, δεν επιτρέπεται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, 
γ) οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης, κατά την έννοια των άρθρων 36 επ. του ν. 3606/2007, δεν επιτρέπεται να 
κατέχουν χρήματα και κινητές αξίες και δεν δικαιούνται να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια πελατών τους. 
5.2. Επίσης, ο Πελάτης δηλώνει ότι ενημερώθηκε από την ΑΕΠΕΥ πως αρμόδιο για την εξυπηρέτησή του είναι μόνον το τμήμα 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας που βρίσκεται στα κεντρικά της γραφεία. 

6. Κίνδυνοι από επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα  

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει γνώση του γεγονότος πως οι συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων ενέχουν κινδύνους μειώσεως της 
αξίας της επενδύσεως, για τους οποίους κινδύνους η ΑΕΠΕΥ δεν φέρει ευθύνη. Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι πριν υπογράψει την παρούσα 
σύμβαση παρέλαβε από την ΑΕΠΕΥ και μελέτησε το τμήμα του ενημερωτικού εντύπου που τιτλοφορείται «Επενδυτικοί Κίνδυνοι – 
Χρηματοπιστωτικά Μέσα και Κίνδυνοι». Ο Πελάτης δηλώνει, περαιτέρω, ότι έλαβε το Ερωτηματολόγιο «Στοιχεία και χαρακτηριστικά 
του πελάτη προς αξιολόγηση της συμβατότητας των παρεχόμενων σ’ αυτόν υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία 
θα επενδύει με τα χαρακτηριστικά του» προς συμπλήρωση και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι της ΑΕΠΕΥ να μην διενεργεί 
μέσω αυτής συναλλαγές, ως προς τις οποίες θεωρεί ότι δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή την απαραίτητη εμπειρία, 
αναλαμβάνει δε την ευθύνη τυχόν αντίθετης στη δήλωση και υπόσχεσή του αυτή συμπεριφοράς. Ειδικότερα, ο Πελάτης αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να ενημερώσει ρητώς και σαφώς την ΑΕΠΕΥ αν δεν έχει επαρκή εμπειρία ως προς συγκεκριμένες συναλλαγές που 
σκοπεύει να διενεργήσει ή επαρκή γνώση ως προς το περιεχόμενο και τους κινδύνους συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, στα 
οποία σκοπεύει να επενδύσει, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην ΑΕΠΕΥ, πριν διενεργηθεί έστω και προπαρασκευαστική πράξη 
των συναλλαγών αυτών, να ενημερώσει προσηκόντως τον Πελάτη, ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικώς έχοντας την απαιτούμενη 
πληροφόρηση. 

7. Συναίνεση για προσωπικά δεδομένα 

Ο Πελάτης παρέχει στην ΑΕΠΕΥ ρητώς τη συναίνεση του για την τήρηση από την ΑΕΠΕΥ αρχείων με προσωπικά του στοιχεία, καθώς και 
για την επεξεργασία από την ΑΕΠΕΥ, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2472/1997, των προσωπικών του δεδομένων και ιδίως την 
καταχώριση και αποθήκευση σε αρχείο των ατομικών, οικογενειακών, περιουσιακών ή άλλων στοιχείων του που δηλώνει στην ΑΕΠΕΥ, 
καθώς και των στοιχείων που αφορούν τις συναλλαγές που διενεργεί μέσω της ΑΕΠΕΥ. Δηλώνει ότι ενημερώθηκε πριν από την 
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υπογραφή της παρούσας συμβάσεως με την ΑΕΠΕΥ με τρόπο σαφή για τον τρόπο τήρησης και την επεξεργασία των δεδομένων από 
την ίδια την ΑΕΠΕΥ ή και από συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, το σκοπό της επεξεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, 
τους αποδέκτες των δεδομένων (μεταξύ των οποίων ενδέχεται να περιλαμβάνονται και συνδεδεμένες με την ΑΕΠΕΥ επιχειρήσεις). 
Επίσης, δηλώνει ότι ενημερώθηκε ότι έχει δικαίωμα πρόσβασης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος, στις πληροφορίες 
που τον αφορούν και είναι καταχωρημένες στο σχετικό Αρχείο που τηρεί η ΑΕΠΕΥ. Διευκρινίζεται σχετικώς ότι το δικαίωμα πρόσβασης 
έχει την έννοια του δικαιώματος πληροφόρησης για τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη που τηρούνται από την ΑΕΠΕΥ και αποτελούν 
αντικείμενο επεξεργασίας, για τον τρόπο, τους σκοπούς και το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας, για τις κατηγορίες των αποδεκτών 
των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και για κάθε μεταβολή των προαναφερθέντων στοιχείων, πλην αν άλλως ορίζεται στην 
ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε αίτημα του Πελάτη, καθώς και κάθε αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα υποβάλλεται εγγράφως στην έδρα της ΑΕΠΕΥ και θα απευθύνεται στον αρμόδιο υπάλληλό της. Ο Πελάτης γνωρίζει και 
αποδέχεται ότι, βάσει των άρθρων 2, 3 και 4 της υπ’ αριθ. 2/347/12.7.2005 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΑΕΠΕΥ έχει 
υποχρέωση επεξεργασίας και αποστολής προσωπικών δεδομένων του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία περιλαμβάνει την 
ειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όταν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι συναλλαγές θα μπορούσαν να εμπίπτουν στις 
απαγορευτικές διατάξεις του ν. 3340/2005 για την κατάχρηση αγοράς και ότι για τα στοιχεία και τις πληροφορίες αυτές δεν ισχύει 
υποχρέωση εμπιστευτικότητας της ΑΕΠΕΥ. Η ΑΕΠΕΥ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που προκαλείται στον Πελάτη συνεπεία της 
γνωστοποίησης ή σφαλμάτων στο περιεχόμενο της γνωστοποίησης, εκτός αν τα σφάλματα οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια των 
οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της ΑΕΠΕΥ. Το αρχείο θα τηρείται και τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα 
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης της ΑΕΠΕΥ με τον Πελάτη και περαιτέρω, καθ’ 
όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού , 
θα περιορίζεται σε ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς. Σκοπός της τήρησης του αρχείου και της επεξεργασίας των προσωπικών 
δεδομένων είναι η αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία των συναλλακτικών σχέσεων Πελατών – ΑΕΠΕΥ, η εκπλήρωση των 
συμβατικών υποχρεώσεων της ΑΕΠΕΥ προς τους Πελάτες και η συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την 
εκάστοτε υφιστάμενη νομοθεσία.  Ο Πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται ότι, για τις ανάγκες των συναλλακτικών του σχέσεων με την 
ΑΕΠΕΥ και σύμφωνα με το νόμο και την έννομη σχέση που τον συνδέει με αυτή, προσωπικά του δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται 
σε εποπτεύουσες αρχές, σε αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων Δ.Ο.Υ., σε 
οργανωμένες αγορές και πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), σε Κεντρικά Μητρώα και Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών, σε 
τράπεζες και ΕΠΕΥ, σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, όπως Εταιρίες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εκδότες 
χρηματοπιστωτικών μέσων, των οποίων ο Πελάτης είναι ή πρόκειται να καταστεί δικαιούχος, καθώς και σε συνεργαζόμενα και 
συνδεδεμένα με την ΑΕΠΕΥ νομικά πρόσωπα, όπως Εκτελούσες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που εκκαθαρίζουν ή διακανονίζουν 
συναλλαγές του Πελάτη, καθώς και εν γένει θεματοφύλακες, με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη των κατ’ ιδίαν συναλλακτικών 
σχέσεων.  

8. Συναίνεση για ενημέρωση  

Ο Πελάτης συναινεί ρητώς στην ενημέρωσή του από την ΑΕΠΕΥ και συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, με 
διαφημιστικά φυλλάδια, κατ’ οίκον επισκέψεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κλπ., ως 
προς παρεχόμενες από τις επιχειρήσεις αυτές υπηρεσίες. 

9. Σημασία δηλώσεων και βεβαιώσεων του Πελάτη 

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την ΑΕΠΕΥ ότι προβαίνει σε όλες τις δηλώσεις και βεβαιώσεις, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης 
και στο πλαίσιο των ειδικών συμβάσεων, καταβάλλοντας τη δέουσα επιμέλεια και επιδεικνύοντας την απαραίτητη ευσυνειδησία, 
ευθυνόμενος αποκλειστικώς ο ίδιος για το περιεχόμενό τους, γνωρίζει δε ότι η ΑΕΠΕΥ αποδέχεται την κατάρτιση της παρούσας 
σύμβασης βασιζόμενη στην αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των εν λόγω δηλώσεων και βεβαιώσεων του Πελάτη. Γνωρίζει επίσης ότι 
η αληθής, ακριβής και πλήρης συμπλήρωση των στοιχείων που του ζητούνται είναι μεγάλης σημασίας για την ορθή εξυπηρέτηση και 
προστασία των συμφερόντων του Πελάτη. Ο Πελάτης αναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την υποχρέωση να γνωστοποιεί αμέσως στην 
ΑΕΠΕΥ, εγγράφως οποιαδήποτε αλλαγή ως προς το περιεχόμενο αυτών των δηλώσεων και βεβαιώσεών του, ευθυνόμενος αυτός  
αποκλειστικώς σε περίπτωση παραλείψεώς του.  

10. Εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων και εν γένει χρηματικών ποσών, καθώς και για παραλαβή χρηματοπιστωτικών μέσων 

Σε περίπτωση διανομής μερίσματος ή πληρωμής τοκομεριδίων ή καταβολής άλλων προσόδων σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα, τα 
οποία βρίσκονται – άμεσα ή έμμεσα, μέσω τρίτου – στην κατοχή της ΑΕΠΕΥ για λογαριασμό του Πελάτη ή τα οποία έχουν αποκτηθεί 
για λογαριασμό του στο πλαίσιο της σύμβασης ή σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου εκδότη χρηματοπιστωτικών μέσων ή διάθεσης 
χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με χρηματοπιστωτικά μέσα του Πελάτη που έχουν αποκτηθεί ή φυλάσσονται από την 
ΑΕΠΕΥ, κατά τα ανωτέρω, η ΑΕΠΕΥ δικαιούται – χωρίς να υποχρεούται – να εισπράττει, άμεσα ή έμμεσα, μέσω τρίτου, τα εν λόγω 
μερίσματα, τοκομερίδια ή τις άλλες προσόδους, καθώς και τα χρηματοπιστωτικά μέσα για λογαριασμό του Πελάτη και να ενεργεί στο 
όνομα και για λογαριασμό του, έναντι οποιουδήποτε προσώπου, οποιαδήποτε πράξη είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση και 
τελείωση της είσπραξης ή παραλαβής, συμπεριλαμβανομένης και της εξουσίας υπογραφής οποιουδήποτε εγγράφου και της 
γνωστοποίησης σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του Πελάτη, σε έγγραφη ή μαγνητική ή άλλη μορφή, που τυχόν απαιτούνται για 
την είσπραξη ή παραλαβή, καθώς και να συμμετέχει σε σχετικές αυξήσεις κεφαλαίου, ιδίως εφόσον υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο 
στον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του Πελάτη (κατωτέρω υπό V.B.3.). Το καθαρό ποσό που εισπράττει (άμεσα ή έμμεσα) η 
ΑΕΠΕΥ – μετά την αφαίρεση του φόρου και άλλων παρακρατήσεων που ορίζει ο νόμος – θα το πιστώνει στον Χρηματικό Επενδυτικό 
Λογαριασμό του Πελάτη και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που παραλαμβάνει θα τα πιστώνει στον Επενδυτικό Λογαριασμό 
Χρηματοπιστωτικών Μέσων του Πελάτη (κατωτέρω υπό V.B.4.).  
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III. Νομιμοποίηση του Πελάτη 
1. Ταυτότητα Πελάτη 

Η ΑΕΠΕΥ, για την απόδειξη της ταυτότητας του Πελάτη και των τυχόν αντιπροσώπων που αυτός ορίζει, δύναται να αρκείται σε κάθε 
έγγραφο που, κατά το νόμο, θεωρείται ως απόδειξη της ταυτότητας φυσικού προσώπου. Η ΑΕΠΕΥ δεν φέρει ευθύνη για το κύρος, τη 
νομική αρτιότητα ή τη γνησιότητα των εγγράφων αυτών. 

2. Δείγματα υπογραφών 

Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να λαμβάνει και να τηρεί δείγματα υπογραφών του Πελάτη και των τυχόν εκάστοτε αντιπροσώπων του.  

3. Μεταβολή στοιχείων Πελάτη 

Ο Πελάτης θα ανακοινώνει στην ΑΕΠΕΥ με δική του πρωτοβουλία αμελλητί κάθε μεταβολή του ονόματος του, της διευθύνσεώς του, 
των λογαριασμών του και των λοιπών στοιχείων που δηλώνει στην ΑΕΠΕΥ κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης – 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών συμβάσεων στο πλαίσιο αυτής –, καθώς και τη μεταβολή της εξουσίας εκπροσώπησής του, επί 
νομικών προσώπων. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να επικαλεσθεί οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων, εάν δεν την έχει 
γνωστοποιήσει προηγουμένως στην ΑΕΠΕΥ εγγράφως και ειδικώς. Η υποχρέωση ανακοίνωσης στην ΑΕΠΕΥ ισχύει ακόμα και εάν η 
εξουσία εκπροσώπησης και η ανάκληση ή μεταβολή της δημοσιεύονται ή καταχωρούνται σε δημόσια μητρώα ή έντυπα. 

4. Πράξεις με αντιπρόσωπο Πελάτη 

Κάθε πράξη της ΑΕΠΕΥ προς αντιπρόσωπο του Πελάτη λογίζεται έγκυρη καθόλη τη διάρκεια ισχύος της εξουσίας αντιπροσώπευσης, 
εφόσον δεν έχει ανακοινωθεί προηγουμένως στην ΑΕΠΕΥ εγγράφως και ρητώς η ανάκληση ή μεταβολή της εξουσίας αυτής. Η 
ανάκληση ή μεταβολή της εξουσίας αντιπροσώπευσης ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα παραλαβής από την ΑΕΠΕΥ 
επισήμου αντιγράφου του εν λόγω εγγράφου, που πρέπει να παραδίδεται από τον Πελάτη προσηκόντως και με έμφαση στη σημασία 
του.  

5. Περιορισμός ευθύνης για ελαττώματα νομιμοποίησης, πλαστοπροσωπία και πλαστογραφία 

Η ΑΕΠΕΥ εκπληρώνει έγκυρα την υποχρέωσή της από οποιαδήποτε συναλλακτική της σχέση με τον Πελάτη, εφόσον αυτή έγινε ύστερα 
από έλεγχο των νομιμοποιητικών του εγγράφων. Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για τη γνησιότητα, το κύρος και τη νομική αρτιότητα των 
εγγράφων ή στοιχείων που προσκομίζονται στην ΑΕΠΕΥ για την απόδειξη της ταυτότητας του Πελάτη. Αν ο Πελάτης υποστεί ζημία από 
λάθος, παρανόηση, πλάνη ή απάτη σχετικά με το πρόσωπο που δήλωσε στην ΑΕΠΕΥ τη βούλησή του για την κατάρτιση συναλλαγής ή 
δοσοληψίας ή σχετικά με το περιεχόμενο των δηλώσεων βουλήσεως ή ανακοινώσεων που γίνονται τηλεφωνικώς ή εγγράφως από και 
προς την ΑΕΠΕΥ προς και από τον Πελάτη ή από και προς την ΑΕΠΕΥ προς και από τρίτους (περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας και 
πλαστογραφίας), η ΑΕΠΕΥ ευθύνεται μόνο για δόλο και βαρεία αμέλεια των οργάνων και βοηθών εκπληρώσεώς της. Σε κάθε 
περίπτωση ο Πελάτης παραιτείται από το δικαίωμα ακυρώσεως της δικαιοπραξίας. Εξυπακούεται ότι οι ως άνω διατάξεις ισχύουν, 
τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση που ο Πελάτης ενεργεί μέσω αντιπροσώπου του. 

IV. Αρχές συνεργασίας και επικοινωνίας Πελάτη-ΑΕΠΕΥ – Κανόνες εκτέλεσης από την ΑΕΠΕΥ εντολών και οδηγιών του Πελάτη 
1. Ευσυνειδησία – εχεμύθεια 

Η ΑΕΠΕΥ στις συναλλακτικές της σχέσεις με τον Πελάτη επιδεικνύει την ενδεικνυόμενη επαγγελματική ευσυνειδησία και τηρεί την 
απαραίτητη εχεμύθεια, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εκάστοτε παρεχομένων υπηρεσιών.  Η ΑΕΠΕΥ θα τηρεί ως εμπιστευτικές τις 
πληροφορίες που περιέρχονται σ’ αυτήν ως προς τον Πελάτη κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών βάσει της παρούσας και των 
εκάστοτε εδικών συμβάσεων που καταρτίζονται με τον Πελάτη και θα λαμβάνει κάθε απαραίτητο εσωτερικό μέτρο για τη διασφάλιση 
της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αυτών. Η εμπιστευτικότητα δεν εκτείνεται σε οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες  

α) για τα οποία υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης ή γνωστοποίησης στο κοινό ή σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, καθώς και  
β) τα οποία είναι απαραίτητο να επικαλεστεί η ΑΕΠΕΥ ενώπιον δικαστηρίου ή οποιασδήποτε αρχής για την υπεράσπιση υποθέσεώς 
της που εκκρεμεί σε βάρος της, εφόσον η υπόθεση αυτή αφορά σχέσεις που ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση και με ειδικές 
συμβάσεις, που καταρτίζονται στο πλαίσιο της παρούσας, ή 
γ) των οποίων η κοινοποίηση είναι απαραίτητη σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει η ΑΕΠΕΥ με την παρούσα σύμβαση και με τις ειδικότερες συμβάσεις που καταρτίζει με τον Πελάτη στο πλαίσιο της 
παρούσας. 

2. Διαβίβαση εντολών - οδηγιών 

Οι εντολές και εν γένει οδηγίες του Πελάτη προς την ΑΕΠΕΥ, στο πλαίσιο των συναλλακτικών τους σχέσεων, δίδονται από τον Πελάτη 
είτε αυτοπροσώπως είτε από τους τυχόν αντιπροσώπους του. 

3. Αρχές επικοινωνίας Πελάτη και ΑΕΠΕΥ 

3.1. Η αλληλογραφία και εν γένει επικοινωνία του Πελάτη με την ΑΕΠΕΥ, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, πραγματοποιείται:  
α) γραπτώς, ως εγγράφου νοουμένου και του τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (Fax) ή του μηνύματος σε ηλεκτρονική μορφή (όπως του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail, του γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος SMS και του μηνύματος που αποστέλλεται με τη χρήση 
ειδικού προγράμματος μέσω διαδικτύου), ή,  
β) προφορικώς, και μέσω τηλεφώνου.  
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Μέσω της κατά τα ανωτέρω επικοινωνίας, μεταξύ άλλων, δίδονται εντολές και οδηγίες στην ΑΕΠΕΥ από τον Πελάτη και ενημερώνεται 
ο Πελάτης από την ΑΕΠΕΥ.  
Τα έγγραφα που αποστέλλονται στην ΑΕΠΕΥ από τον Πελάτη, περιλαμβανομένων των τηλεομοιοτυπικών μηνυμάτων (Fax) καθώς και 
των μηνυμάτων σε ηλεκτρονική μορφή και μέσω ηλεκτρονικών μέσων, στα οποία αποθηκεύονται οι εντολές και δηλώσεις του Πελάτη 
και η εν γένει επικοινωνία μαζί του, και τα μαγνητικά και ηλεκτρονικά μέσα που καταγράφουν ή αποτυπώνουν τις εντολές του Πελάτη 
και, εν γένει, την επικοινωνία μαζί του, συμφωνείται ότι αποτελούν πλήρη απόδειξη απέναντι στον Πελάτη για το περιεχόμενο της 
επικοινωνίας και των συμφωνιών του με την ΑΕΠΕΥ.  
Η ΑΕΠΕΥ παρέχει μη εξατομικευμένες πληροφορίες στον Πελάτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 
1/452/1.11.2007 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τόσο μέσω της ιστοσελίδας της όσο και σε έντυπη μορφή, στα 
γραφεία της.  Οι πληροφορίες αυτές ζητούνται με επιμέλεια του Πελάτη. 

3.2. Εντολές (παραγγελίες) του Πελάτη προς την ΑΕΠΕΥ δίδονται είτε από τον Πελάτη αυτοπροσώπως είτε από τους αντιπροσώπους 
του. Η ΑΕΠΕΥ δεσμεύεται μόνον από εντολές του Πελάτη που δίδονται σε εργάσιμες στην Ελλάδα ημέρες και ώρες, ακόμα και για 
τόπους εκτέλεσης που λειτουργούν σε ημέρες και ώρες μη εργάσιμες στην Ελλάδα. Εφιστάται η προσοχή στον Πελάτη ότι εντολές που 
αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα η εκτέλεση των οποίων απαιτεί τη διενέργεια συναλλαγής σε τόπο εκτέλεσης της αλλοδαπής που 
λειτουργούν σε ημέρες και ώρες μη εργάσιμες στην Ελλάδα ενδέχεται να εκτελούνται ημέρα και ώρα που θα είναι εργάσιμη 
ταυτόχρονα  και για τον τόπο εκτέλεσης και για την Ελλάδα. Οι εντολές του Πελάτη προς την ΑΕΠΕΥ ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για 
την ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας η ΑΕΠΕΥ παραλαμβάνει τις εντολές, εκτός και αν – λαμβανομένων υπόψη και των ειδικών 
χαρακτηριστικών των εντολών (όπως η αγορά στην οποία πρόκειται να εκτελεσθούν κλπ) – οι εντολές δοθούν ειδικώς και 
συγκεκριμένως ως αορίστου χρόνου ή συγκεκριμένης, μεγαλύτερης της ημέρας, διαρκείας ή για την επόμενη εργάσιμη ημέρα και η 
ΑΕΠΕΥ τις αποδεχθεί ρητώς. 

3.3. Όταν η ΑΕΠΕΥ εκτελεί για λογαριασμό του Πελάτη συγκεκριμένη συναλλαγή, ή διαβιβάζει προς εκτέλεση σε τρίτο εντολή του 
Πελάτη, του αποστέλλει σχετικά με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται, επιβεβαίωση ή ενημέρωση, η οποία περιέχει 
καταγεγραμμένες τις λεπτομέρειες της συναλλαγής. Η αποστολή διενεργείται το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την 
εκτέλεση της εντολής, ή μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης που αποστέλλει στην ΑΕΠΕΥ τυχόν τρίτος, ο οποίος μεσολάβησε στην 
εκτέλεση της εντολής του Πελάτη. Η ΑΕΠΕΥ δεν αποστέλλει ειδοποίηση για την επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής, εάν πρόκειται να 
αποσταλεί άμεσα στον Πελάτη από τρίτο πρόσωπο που μεσολάβησε στη συναλλαγή, επιβεβαίωση που περιέχει τις ίδιες πληροφορίες. 
Η εν λόγω ειδοποίηση προς τον Πελάτη γίνεται λαμβανομένης υπόψη της Δήλωσης του Πελάτη στο Παράρτημα VIII «Επικοινωνία – 
Γλώσσα Επικοινωνίας» του συνημμένου στη παρούσα Προσυμβατικού Πληροφοριακού Εντύπου. Αν ο Πελάτης δεν συναινέσει στην 
ενημέρωσή του με ένα από τα σταθερά μέσα της ανωτέρω Δήλωσης, οι σχετικές ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται με απλή ταχυδρομική 
επιστολή, με ευθύνη του Πελάτη, στην ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του Πελάτη, ο οποίος θα επιβαρύνεται και με το σχετικό 
κόστος ανά αποστελλόμενη επιστολή, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο VII 3 της παρούσας. 

3.4. Η ΑΕΠΕΥ, τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, για λόγους προστασίας των συναλλαγών και της εύρυθμης 
λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, αλλά και για προστασία των αμοιβαίων συμφερόντων ΑΕΠΕΥ και Πελάτη, προς απόδειξη του 
περιεχομένου των εντολών και των συμφωνιών με τον Πελάτη, δικαιούται να μαγνητοφωνεί τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των 
στελεχών και υπαλλήλων της με τον Πελάτη. Λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας, η ΑΕΠΕΥ 
δικαιούται να μην αποδέχεται τηλεφωνικές εντολές του Πελάτη, αν αυτές δεν δίδονται σε τηλέφωνα μη συνδεδεμένα με καταγραφικό 
μηχάνημα. Περαιτέρω η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να προβαίνει σε καταγραφή, αρχειοθέτηση και αποθήκευση των εντολών του Πελάτη. Η 
ΑΕΠΕΥ διατηρεί το δικαίωμα όπως, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ζητεί, πριν από κάθε εκτέλεση εντολής, έγγραφη ή άλλη 
κατά την εύλογη κρίση της ενδεδειγμένη επιβεβαίωσή της. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι, σε κάθε τηλεφωνική του επικοινωνία με την 
ΑΕΠΕΥ, οι εντολές του προς την τελευταία και οι εν γένει συνδιαλέξεις του καταγράφονται, μαγνητοφωνούνται και αρχειοθετούνται, 
σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ανεξάρτητα της τυχόν ενημέρωσής του π.χ. κατά την έναρξη της τηλεφωνικής συνομιλίας, περί 
καταγραφής της τηλεφωνικής του συνομιλίας. Ο Πελάτης γνωρίζει ότι η ΑΕΠΕΥ έχει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τις καταγεγραμμένες συνομιλίες καθώς και – στην έκταση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προσδιορίζει 
εκάστοτε – να τις απομαγνητοφωνεί και να τις παραδίδει σ’ αυτήν σε έγγραφη ή ηχητική μορφή. Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για ζημία που 
προκαλείται στον Πελάτη συνεπεία σφαλμάτων στο περιεχόμενο των απομαγνητοφωνήσεων, εκτός αν τα σφάλματα οφείλονται σε 
δόλο ή βαρειά αμέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της ΑΕΠΕΥ. 

4. Σαφήνεια επικοινωνίας  

Οι κάθε είδους δηλώσεις, εντολές και οδηγίες του Πελάτη προς την ΑΕΠΕΥ πρέπει να είναι σαφείς και να περιγράφουν με ακρίβεια το 
αντικείμενό τους. Ο Πελάτης δύναται να καθορίζει τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των εντολών του με αντικείμενο την κατάρτιση 
συναλλαγών, όπως κατώτατο ή ανώτατο όριο τιμήματος αγοράς ή πωλήσεως χρηματοπιστωτικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις ειδικότερες συμβάσεις που καταρτίζει με την ΑΕΠΕΥ. Σε περίπτωση ασαφειών σχετικά με τους όρους των εντολών, η ΑΕΠΕΥ έχει 
την διακριτική ευχέρεια είτε να θεωρήσει ως μη αποδεκτές τις εντολές αυτές, με συνέπεια, να μην τις εκτελέσει ή να μην τις 
προωθήσει προς εκτέλεση, είτε να τις εκτελέσει αίροντας τις ασάφειες κατά την κρίση της, χωρίς να φέρει ευθύνη για την ερμηνεία 
που έδωσε καλόπιστα. Εντολές του Πελάτη για τροποποιήσεις, επιβεβαιώσεις ή επαναλήψεις προηγουμένων εντολών πρέπει να 
προσδιορίζονται ρητώς ως τέτοιου είδους εντολές. 

5. Ανάκληση εντολών και οδηγιών 

Η ΑΕΠΕΥ δεν δεσμεύεται από τυχόν ανάκληση εντολών και οδηγιών του Πελάτη, όταν αυτό είναι δυνατό κατά τους συναλλακτικούς 
κανόνες και τα συναλλακτικά ήθη, εφόσον αυτές έχουν διαβιβασθεί περαιτέρω για εκτέλεση ή έχει διενεργηθεί οιαδήποτε, έστω και 
προκαταρκτική, πράξη εκτελέσεως, αποκλειομένης της ευθύνης της ΑΕΠΕΥ για τυχόν ζημία του Πελάτη από την εκτέλεση των εντολών 
αυτών. Η ανάκληση εντολής ή οδηγίας γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία δίδονται εντολές και οδηγίες στην ΑΕΠΕΥ. 
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6. Άρνηση διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών και οδηγιών 

Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να μην εκτελεί ή να μην διαβιβάζει προς εκτέλεση οδηγίες και εντολές του Πελάτη, εάν έχει την υπόνοια ότι η 
εκτέλεση ή διαβίβαση της εντολής ή οδηγίας θα μπορούσε να κριθεί ως συνιστώσα παράβαση νομοθετικών διατάξεων και εν γένει 
κανονιστικών ρυθμίσεων και ιδίως κανόνων α) που ρυθμίζουν την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που 
κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, β) που στοχεύουν την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες, γ) που διέπουν την εποπτεία και λειτουργία της ΑΕΠΕΥ και, εν γένει, της κεφαλαιαγοράς.  Η ΑΕΠΕΥ 
δύναται επίσης να μην εκτελεί ή να μην διαβιβάζει προς εκτέλεση εντολές του Πελάτη, εφόσον έχει απαιτήσεις εναντίον του, 
ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι ληξιπρόθεσμες ή μελλοντικές ή υπό αίρεση και ανεξάρτητα από το αν αυτές απορρέουν από την ίδια 
συναλλακτική σχέση, στην οποία αφορούν οι εντολές του Πελάτη. 

7. Ενιαίες συναλλαγές 

Ο Πελάτης συναινεί:  
α) Στην κατάρτιση ενιαίων συναλλαγών για την εκτέλεση ομοειδών εντολών περισσοτέρων πελατών της ΑΕΠΕΥ, σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  
β) Στην ομαδοποίηση από την ΑΕΠΕΥ εντολών του Πελάτη με εντολές άλλων πελατών της ΑΕΠΕΥ με τα ίδια  χαρακτηριστικά τόσο όταν 
πρόκειται να καταρτίζει τις συναλλαγές η ΑΕΠΕΥ εις εκτέλεση των εντολών, όσο και όταν τις διαβιβάζει προς εκτέλεση.  Ο επιμερισμός 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποκτώνται ή διατίθενται για λογαριασμό περισσοτέρων πελατών στο πλαίσιο της ενιαίας 
ομαδοποιημένης συναλλαγής γίνεται στη μέση ενιαία τιμή που επιτεύχθηκε με όλες τις επιμέρους συναλλαγές ως προς τα επιμέρους 
χρηματοπιστωτικά μέσα, συναγομένης της ενιαίας τιμής για κάθε μονάδα του χρηματοπιστωτικού μέσου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 
ακριβοδίκαιος επιμερισμός των ομαδοποιημένων εντολών και συναλλαγών.  Παρά το γεγονός ότι η ομαδοποίηση των εντολών 
συντελεί, κατά κανόνα, στη μείωση του κόστους των πελατών της ΑΕΠΕΥ και διασφαλίζει, κατ’ αρχήν, υψηλότερο επίπεδο δικαιοσύνης 
και ισότητος στους πελάτες της, δεν  αποκλείεται να αποβεί εις βάρος του Πελάτη ως προς συγκεκριμένη εντολή του.   
γ) Εφόσον το προϊόν της συναλλαγής κατά τα ανωτέρω υπό α΄ και β΄ δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των εντολών, κατανέμεται 
αναλογικά μεταξύ των περισσοτέρων εντολέων, βάσει του αιτηθέντος από κάθε πελάτη όγκου. 

8. Ευθύνη για σφάλματα μετάδοσης εντολών 

Σε περιπτώσεις καθυστερήσεως, περικοπών ή άλλων σφαλμάτων, που τυχόν προκαλούνται κατά την μετάδοση τηλεομοιοτυπικών 
μηνυμάτων (Fax) ή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις εσφαλμένης μεταφράσεως ή 
ερμηνείας τεχνικών όρων, η ΑΕΠΕΥ ευθύνεται μόνον για δόλο ή βαρεία αμέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων 
της. Σε κάθε περίπτωση εσφαλμένης εκτελέσεως ή διαβιβάσεως δηλώσεως βουλήσεως / εντολής, ο Πελάτης παραιτείται από το κατ' 
άρθρο 146 ΑΚ δικαίωμα ακυρώσεως της δικαιοπραξίας. 

9. Σφάλματα αναγραφής στοιχείων 

Σε περιπτώσεις  

α) εσφαλμένης αναγραφής στοιχείων του Πελάτη, εν όλω ή εν μέρει, σε παραστατικά ή στοιχεία της ΑΕΠΕΥ ή και τρίτων – π.χ. 
Εκτελούσας Επιχείρησης, θεματοφύλακα κλπ. – όπως εσφαλμένης αναγραφής του κωδικού αριθμού του ή μη αναγραφής του κατά την 
κατάρτιση της συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων, ή  
β) εσφαλμένης πληκτρολόγησης στοιχείων του Πελάτη κατά τη διαβίβαση στοιχείων συναλλαγής για λογαριασμό του Πελάτη, ή  
γ) διενεργηθεισών εκ σφάλματος για λογαριασμό του Πελάτη συναλλαγών, καθώς και  
δ) εσφαλμένων εγγραφών πιστώσεων ή χρεώσεων στον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του Πελάτη ή στον Επενδυτικό 
Λογαριασμό Χρηματοπιστωτικών  Μέσων του, 
εξαιτίας πλάνης ή παραδρομής υπαλλήλου της ΑΕΠΕΥ και συνεργαζομένων με αυτήν επιχειρήσεων, δικαιούται η ΑΕΠΕΥ να προχωρεί, 
με δική της πρωτοβουλία, σε ακύρωση των συναλλαγών, παραστατικών, στοιχείων και εγγραφών αμέσως μόλις διαπιστωθεί η πλάνη ή 
παραδρομή, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης της ΑΕΠΕΥ για το λόγο αυτό. Αν η πλάνη ή παραδρομή διαπιστωθεί καθυστερημένα, 
έτσι που να μην είναι δυνατή η ακύρωση των επισήμων στοιχείων και παραστατικών που εκδίδει και τηρεί η ΑΕΠΕΥ, αυτή δικαιούται 
να προβαίνει με δική της πρωτοβουλία στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, 
όπως στην αντιστροφή των συναλλαγών. 

10. Υπαίτια μη εκτέλεση ή μη προσήκουσα εκτέλεση εντολών 

Σε περίπτωση που, συνεπεία υπαίτιας συμπεριφοράς της ΑΕΠΕΥ, δεν εκτελεσθούν καθόλου ή δεν εκτελεσθούν προσηκόντως εντολές 
του Πελάτη, η ΑΕΠΕΥ ευθύνεται μόνον για δόλο και βαρεία αμέλεια των οργάνων και βοηθών εκπληρώσεώς της. Η ευθύνη της ΑΕΠΕΥ 
δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση αποθετικής ζημίας του Πελάτη.  

11. Αποκλεισμός ευθύνης για αναστολή εργασιών 

Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που προκαλείται στον Πελάτη ή τρίτο που έλκει δικαίωμα από αυτόν σε περιπτώσεις τυχαίων  
γεγονότων και γεγονότων ανωτέρας βίας – συμπεριλαμβανομένης της ασκήσεως του δικαιώματος της απεργίας και της μη λειτουργίας 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή της κατάρρευσης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας –, δόλιας χρήσης 
από τρίτους των δεδομένων που είναι καταχωρημένα στα αρχεία της, αδυναμίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών της που οφείλεται σε 
δυσλειτουργία του δικτύου τηλεπικοινωνιών ή δυσλειτουργία του λογισμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού της, μη οφειλόμενη σε 
έλλειψη συντήρησης ή ελέγχου, καθώς και γεγονότων που αφορούν τη λειτουργία τρίτων, όπως διακοπής λειτουργίας ή αναστολής ή 
περιορισμού εργασιών χρηματιστηρίων, Εκτελουσών Επιχειρήσεων, επιχειρήσεων εκκαθάρισης συναλλαγών και κάθε πιστωτικού 
ιδρύματος ή επιχειρήσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με τα οποία συναλλάσσεται ή συνεργάζεται η ΑΕΠΕΥ στο πλαίσιο της 
παρούσας σύμβασης για λογαριασμό του Πελάτη, από οποιαδήποτε αιτία. 
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12. Πολιτική ως προς την εκτέλεση εντολών πελατών 

Η ΑΕΠΕΥ εφαρμόζει πολιτική για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τους πελάτες, όταν διαβιβάζει σε τρίτες 
επιχειρήσεις εντολές, στο πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών, καθώς και όταν εκτελεί εντολές 
τους. Ο Πελάτης βεβαιώνει την ΑΕΠΕΥ ότι έχει μελετήσει το συνημμένο στην παρούσα Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο, στο 
οποίο περιέχεται κεφάλαιο με τον τίτλο «Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών», όπου περιγράφεται η πολιτική που έχει θεσπίσει και 
εφαρμόζει η ΑΕΠΕΥ ως προς την βέλτιστη εκτέλεση των εντολών των πελατών της στο πλαίσιο της παροχής σε αυτούς επενδυτικών 
υπηρεσιών. Ο Πελάτης διαβεβαιώνει την ΑΕΠΕΥ ότι συνάπτει την  παρούσα έχοντας αποδεχθεί το περιεχόμενό του εντύπου αυτού. Ο 
Πελάτης δύναται οποτεδήποτε να ζητεί από την ΑΕΠΕΥ πληροφορίες σχετικά με την πολιτική που εφαρμόζει ως προς την εκτέλεση 
εντολών πελατών της. 

13. Συγκρούσεις συμφερόντων και πολιτική διαχείρισής τους 

Η ΑΕΠΕΥ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφεύγει καταστάσεις συγκρούσεων συμφερόντων οι οποίες δύνανται να 
προκύπτουν στο πλαίσιο της άσκησης από την ΑΕΠΕΥ επενδυτικών δραστηριοτήτων και της παροχής επενδυτικών και παρεπομένων 
υπηρεσιών. Ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η κατάσταση κατά την οποία, στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων της 
ΑΕΠΕΥ, τα συμφέροντα της ίδιας ή αυτά των πελατών της ή και των συνεργατών της έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους είτε άμεσα 
είτε έμμεσα. Τα ειδικότερα μέτρα τα οποία ακολουθεί η ΑΕΠΕΥ σύμφωνα με την πολιτική που έχει θεσπίσει και που εφαρμόζει ως 
προς τη διαχείριση και αποφυγή των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων περιγράφονται στο κεφάλαιο «Πολιτική Εντοπισμού και 
Διαχείρισης Συγκρούσεως Συμφερόντων» του πληροφοριακού εντύπου που του παραδόθηκε κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο ΙΙ.4. 
Ο Πελάτης βεβαιώνει την ΑΕΠΕΥ ότι έχει μελετήσει το εν λόγω Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο και δη το κεφάλαιό του με τίτλο 
«Πολιτική Εντοπισμού και Διαχείρισης Συγκρούσεως Συμφερόντων». Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε να ζητεί από την ΑΕΠΕΥ 
περαιτέρω πληροφορίες ως προς την πολιτική αποφυγής και διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων 

V. Κανόνες εκπλήρωσης παροχών – Αρχές παρακολούθησης οικονομικών συναλλαγών, τρόπος και χρόνος διενέργειάς τους 

Α. Εκκαθάριση και διακανονισμός των συναλλαγών από τρίτο πρόσωπο και όχι την ΑΕΠΕΥ 

1. Εφόσον οι εντολές του Πελάτη εκτελούνται ή και εκκαθαρίζονται από Εκτελούσα Επιχείρηση, στην οποία η ΑΕΠΕΥ διαβιβάζει τις 
εντολές του Πελάτη, και η ΑΕΠΕΥ δεν υπεισέρχεται σε θέματα εκπληρώσεως οικονομικών υποχρεώσεων και 
εκκαθαρίσεως/διακανονισμού των σχετικών συναλλαγών, η ΑΕΠΕΥ ευθύνεται έναντι του Πελάτη μόνον για την προσήκουσα 
διαβίβαση των εντολών του στην Εκτελούσα Επιχείρηση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σύμβαση. 
2. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να τηρεί Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό καθώς και Επενδυτικό Λογαριασμό 
Χρηματοπιστωτικών Μέσων του Πελάτη, κατά τα διαλαμβανόμενα κατωτέρω υπό Β 3. και 4., αποκλειστικώς και μόνον προς 
παρακολούθηση των καταρτιζομένων συναλλαγών και των οικονομικών δοσοληψιών Πελάτη και Εκτελούσας Επιχείρησης, και όχι 
προς απεικόνιση υποχρεώσεων στις σχέσεις ΑΕΠΕΥ και Πελάτη. 
3. Αν η ΑΕΠΕΥ αναλαμβάνει έναντι της Εκτελούσας Επιχείρησης οποιαδήποτε υποχρέωση σε σχέση με την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Πελάτη, π.χ. ως εγγυήτρια, η ΑΕΠΕΥ υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα της Εκτελούσας Επιχείρησης αν 
εκπληρώσει έναντι της τελευταίας οποιαδήποτε υποχρέωση του Πελάτη, οπότε θα ισχύουν στις σχέσεις ΑΕΠΕΥ και Πελάτη, πέραν των 
προβλεπομένων στην παρούσα σύμβαση, και τα διαλαμβανόμενα στη σύμβαση Πελάτη – Εκτελούσας Επιχείρησης.  

Β. Συμμετοχή της ΑΕΠΕΥ στην εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών 

1. Καταβολή αντιτίμου προς κτήση χρηματοπιστωτικών μέσων, παράδοση προς πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων, υπερημερία 
Πελάτη 

Εφόσον την εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών που καταρτίζονται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης διενεργεί η ΑΕΠΕΥ ή 
αναλαμβάνει αυτή τη διενέργειά τους άμεσα ή έμμεσα φέρουσα η ίδια (εν όλω ή εν μέρει, έστω και εγγυητικώς ή επικουρικώς) την 
ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ως προς τις συναλλαγές αυτές που διενεργούνται για λογαριασμό του Πελάτη, ο Πελάτης 
υποχρεούται:   
α)  να προκαταβάλει στην ΑΕΠΕΥ ή σε άλλη Επιχείρηση, σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες της ΑΕΠΕΥ, το αντίτιμο των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, των οποίων ο Πελάτης εντέλλεται την αγορά και, εν γένει απόκτηση, καθώς και την προμήθεια της ΑΕΠΕΥ 
και τα εν γένει έξοδα της συναλλαγής, προκειμένου να αποδεχθεί η ΑΕΠΕΥ τη σχετική εντολή και να την εκτελέσει ή να τη διαβιβάσει 
περαιτέρω προς εκτέλεση και  
β)  να θέτει στην διάθεση της ΑΕΠΕΥ ή της επιχείρησης που εκκαθαρίζει τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό του Πελάτη 
στο πλαίσιο της παρούσας (η «Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση»), σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που του παρέχει σχετικώς η ΑΕΠΕΥ, 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα που επιθυμεί να πωληθούν ή, εν γένει, διατεθούν, πριν από τη συναλλαγή πωλήσεώς των, ή, εν γένει, 
διαθέσεώς των, ελεύθερα βάρους ή δέσμευσης, κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εκκαθάριση/διακανονισμός της 
συναλλαγής.  
Σε περίπτωση μη τηρήσεως των υποχρεώσεων αυτών, η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να μην εκτελεί ή να  μην διαβιβάζει προς εκτέλεση τις 
σχετικές παραγγελίες (εντολές) του Πελάτη. Σε περίπτωση εκτελέσεως των εντολών παρά την μη εκ των προτέρων τήρηση των ως άνω 
υποχρεώσεων του Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να εκπληρώσει αμέσως όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις 
καταρτισθείσες για λογαριασμό του συναλλαγές, καθιστάμενος υπερήμερος από την ημέρα εκτέλεσης των σχετικών συναλλαγών 
αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται όχλησή του, και ευθύνεται για κάθε ζημία της ΑΕΠΕΥ ή της Εκτελούσας ή της Εκκαθαρίζουσας 
Επιχείρησης, θετική ή και αποθετική. 
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2. Κανόνες καταβολής χρηματικών ποσών και παράδοσης χρηματοπιστωτικών μέσων  

2.1. Ο Πελάτης καταβάλλει χρηματικά ποσά στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης μόνον με έναν από τους εξής τρόπους:  
α)  με κατάθεση χρημάτων στο ταμείο της ΑΕΠΕΥ, της ΑΕΠΕΥ δικαιουμένης να μην αποδέχεται την καταβολή μεγάλων χρηματικών 
ποσών σε μετρητά,  
β) με επιταγή εις διαταγήν της ΑΕΠΕΥ ή νομίμως οπισθογραφημένη, η οποία παραδίδεται στο ταμείο της ΑΕΠΕΥ και γίνεται δεκτή 
από την ΑΕΠΕΥ υπό τους όρους που ανακοινώνει στον Πελάτη και υπό την αίρεση της εισπράξεώς της από την ΑΕΠΕΥ,  
γ) με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΑΕΠΕΥ που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση «Τραπεζικοί 
Λογαριασμοί της ΑΕΠΕΥ» της παρούσας, αναγράφοντας στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης ρητώς και ειδικώς το ονοματεπώνυμο και τον 
αριθμό λογαριασμού που διατηρεί στην ΑΕΠΕΥ, 
δ) με κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς άλλης ΕΠΕΥ ή Πιστωτικού Ιδρύματος - όπως της Εκτελούσας Επιχείρησης, 
Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης ή Θεματοφύλακα -, που  υποδεικνύει στον Πελάτη ειδικώς η ΑΕΠΕΥ, αναγράφοντας στην περίπτωση 
αυτή ο Πελάτης ρητώς και ειδικώς και την αιτία της καταβολής. Την εν λόγω κατάθεση οφείλει να γνωστοποιήσει ο Πελάτης άμεσα 
στην ΑΕΠΕΥ.  
Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως α), ημέρα καταβολής θεωρείται η ημέρα κατά την οποία τα καταβαλλόμενα ποσά είναι διαθέσιμα 
σε τραπεζικό λογαριασμό της ΑΕΠΕΥ ή, (στην περίπτωση δ΄) της άλλης ΕΠΕΥ ή Πιστωτικού Ιδρύματος. 

Οιοσδήποτε άλλος τρόπος καταβολής χρημάτων δεν δύναται να αντιταχθεί από τον Πελάτη έναντι της ΑΕΠΕΥ, εκτός αντιθέτου ρητής 
εγγράφου συμφωνίας. 

2.2. Η ΑΕΠΕΥ εκπληρώνει την υποχρέωσή της για καταβολή χρηματικών ποσών στον Πελάτη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις 
μεταξύ τους ειδικές συμβάσεις, με την καταβολή μετρητών στον Πελάτη ή τον νομίμως εξουσιοδοτηθέντα αντιπρόσωπό του, με την 
έκδοση επιταγής εις διαταγήν του Πελάτη ή του αντιπροσώπου του και με την κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει 
υποδείξει ο Πελάτης στην ΑΕΠΕΥ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η ΑΕΠΕΥ θεωρείται ότι έχει καταβάλει στον Πελάτη αφής στιγμής 
έδωσε προσηκόντως εντολή στο πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός της ΑΕΠΕΥ, για τη μεταφορά του χρηματικού 
ποσού στο πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός που έχει υποδείξει ο Πελάτης, προς πίστωση στο λογαριασμό αυτό, 
και έχει χρεωθεί σχετικώς ο λογαριασμός της ΑΕΠΕΥ, χωρίς να ευθύνεται η ΑΕΠΕΥ για την εκπλήρωση της υποχρεώσεως των 
πιστωτικών ιδρυμάτων και, ιδίως, του πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός που έχει υποδείξει ο Πελάτης, για την 
πίστωση του μεταφερομένου χρηματικού ποσού στον υποδειχθέντα από αυτόν λογαριασμό. Αντίστοιχα ισχύουν και σε περίπτωση 
καταβολής χρημάτων στον Πελάτη απ’ ευθείας από Εκτελούσα Επιχείρηση ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση ή από Θεματοφύλακα, που 
κατέχει χρηματικά ποσά που ανήκουν στον Πελάτη.  

2.3. Ο Πελάτης παραδίδει χρηματοπιστωτικά μέσα αποκλειστικώς στην ΑΕΠΕΥ ή σε  συνεργαζόμενες με την ΑΕΠΕΥ Επιχειρήσεις 
(Εκτελούσες Επιχειρήσεις, Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις ή Θεματοφύλακες), που του υποδεικνύει εγγράφως η ΑΕΠΕΥ, στον ειδικώς 
υποδεικνυόμενο από την ΑΕΠΕΥ λογαριασμό. Η παράδοση ενσώματων τίτλων από τον Πελάτη στην ΑΕΠΕΥ, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, γίνεται με τη φυσική παράδοσή τους στους ειδικώς εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΑΕΠΕΥ, στα κεντρικά της γραφεία 
και αποδεικνύεται αποκλειστικά από την Απόδειξη Παραλαβής Αξιών που εκδίδει η ΑΕΠΕΥ. Οι ενσώματοι τίτλοι παραλαμβάνονται από 
τον Πελάτη κατόπιν σχετικής ειδοποίησης και στο κατάστημα που υποδεικνύει η ΑΕΠΕΥ στον Πελάτη. Τυχόν αποστολή τίτλων στην 
ΑΕΠΕΥ από τον Πελάτη ή αποστολή τίτλων από την ΑΕΠΕΥ στον Πελάτη, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, γίνεται με ευθύνη του Πελάτη. Ως 
παραλαβή άυλων τίτλων από την ΑΕΠΕΥ ή τον Πελάτη νοείται η μεταφορά τους σε λογαριασμό χειριστή που υποδεικνύει η ΑΕΠΕΥ ή ο 
Πελάτης, αντίστοιχα.   

2.4. Η ΑΕΠΕΥ παραδίδει, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοπιστωτικά μέσα στον Πελάτη είτε με φυσική παράδοση, προκειμένου περί 
ενσώματων τίτλων, είτε με μεταφορά τους σε λογαριασμό τίτλων που υποδεικνύει ο Πελάτης στην ΑΕΠΕΥ. Εφιστάται ειδικώς η 
προσοχή του Πελάτη στο ότι αν τα χρηματοπιστωτικά του μέσα βρίσκονται στην κατοχή θεματοφύλακα, η παράδοσή τους στον Πελάτη 
εξαρτάται από την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών που απαιτεί ο εκάστοτε θεματοφύλακας, αναλόγως και του είδους των 
χρηματοπιστωτικών μέσων. 

2.5. Στο πλαίσιο της παροχής κάθε μίας από τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις ειδικότερες συμβάσεις που καταρτίζει ο Πελάτης  με 
την ΑΕΠΕΥ, δύνανται να εξειδικεύονται και καθορίζονται περαιτέρω τρόποι είσπραξης και καταβολής χρημάτων ή παράδοσης και 
παραλαβής χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με τις προβλέψεις της κάθε ειδικής σύμβασης. 

2.6. Για την καταβολή χρημάτων ή παράδοση χρηματοπιστωτικών μέσων στον Πελάτη απαιτείται πάντοτε, ελλείψει διαφορετικής 
ρητής συμφωνίας, ειδικό αίτημα του Πελάτη στην ΑΕΠΕΥ. Κατά συνέπεια, ο Πελάτης οφείλει με δική του πρωτοβουλία να αναζητήσει 
χρηματικά ποσά ή χρηματοπιστωτικά μέσα των οποίων αυτός είναι δικαιούχος και τα οποία περιέρχονται στην ΑΕΠΕΥ στο πλαίσιο της 
παρούσας σύμβασης, και να δώσει στην ΑΕΠΕΥ ειδική εντολή για καταβολή ή παράδοσή τους σ’ αυτόν. Αν η ΑΕΠΕΥ καταβάλει στον 
Πελάτη, κατόπιν αιτήματός του, χρηματικά ποσά που προέρχονται από πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων του Πελάτη, στο πλαίσιο 
της ειδικής σύμβασης μεταξύ ΑΕΠΕΥ και Πελάτη, πριν από τον συμφωνηθέντα κατά την ειδική σύμβαση χρόνο καταβολής αυτών στον 
Πελάτη και, εν γένει, πριν αυτά τα ποσά καταστούν διαθέσιμα στην ΑΕΠΕΥ, ο Πελάτης επιβαρύνεται με το ενωρίτερον καταβαλλόμενο  
σ’ αυτόν χρηματικό ποσό ως προς το σχετικό χρονικό διάστημα με τον τόκο υπερημερίας. 

3. Χρηματικός Επενδυτικός Λογαριασμός 

3.1. Οι πηγάζουσες εκατέρωθεν μεταξύ της ΑΕΠΕΥ και του Πελάτη χρηματικές απαιτήσεις για όλες τις ειδικές συμβάσεις που 
καταρτίζονται μεταξύ τους συνολικώς, καταχωρούνται σε άτοκο χρεοπιστωτικό λογαριασμό στο όνομα του Πελάτη (στο εξής ο 
«Χρηματικός Επενδυτικός Λογαριασμός») συμψηφιζόμενες αυτόματα με την καταχώρισή τους. Στον Χρηματικό Επενδυτικό 
Λογαριασμό καταχωρούνται (διά πιστώσεων ή χρεώσεων) χρηματικά ποσά βάσει των συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί για 
λογαριασμό του Πελάτη, ακόμη και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και ο διακανονισμός τους. 
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3.2. Ο Χρηματικός Επενδυτικός Λογαριασμός που τηρείται επ’ ονόματι του Πελάτη για την παρακολούθηση των συναλλακτικών 
σχέσεων ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχει η ΑΕΠΕΥ σ’ αυτόν, μπορεί, κατά την κρίση της ΑΕΠΕΥ, να διαχωρίζεται σε 
επιμέρους λογαριασμούς (υπολογαριασμούς), για την παρακολούθηση των ειδικότερων μορφών συναλλακτικών σχέσεων, στο πλαίσιο 
κάθε μιας ειδικής σύμβασης για την παροχή από την ΑΕΠΕΥ επενδυτικών υπηρεσιών στον Πελάτη.  

3.3. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΑΕΠΕΥ, όπως, αναλόγως των αναγκών των εκάστοτε παρεχομένων σ’ αυτόν επενδυτικών 
υπηρεσιών, διενεργεί μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ των επιμέρους χρηματικών επενδυτικών λογαριασμών του Πελάτη ή και 
των περαιτέρω επιμέρους υποδιαιρέσεών τους (υπολογαριασμών), με πρωτοβουλία της και χωρίς να απαιτείται συναίνεση ή έγκριση 
του Πελάτη.  

3.4. Η ΑΕΠΕΥ δύναται να χρεώνει ή να πιστώνει τον Χρηματικό Επενδυτικό λογαριασμό ή και οποιονδήποτε υπολογαριασμό του 
Πελάτη με οποιοδήποτε ποσό οφείλει ο Πελάτης στην ΑΕΠΕΥ ή η ΑΕΠΕΥ στον Πελάτη, αντίστοιχα, από οποιαδήποτε αιτία και αν 
απορρέει η απαίτηση που φέρεται κάθε φορά σε χρέωση ή σε πίστωση και ανεξάρτητα από το πότε είναι ληξιπρόθεσμη. 

3.5. Ο Χρηματικός Επενδυτικός Λογαριασμός καθίσταται έντοκος όταν δημιουργούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη έναντι της 
ΑΕΠΕΥ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση και τις επιμέρους ειδικές συμβάσεις, οπότε και οφείλεται για το χρεωστικό 
κατάλοιπο του Λογαριασμού, που προκύπτει από συνυπολογισμό μόνον των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την επομένη της παρέλευσης 
της ημέρας κατά την οποία ο Πελάτης όφειλε να έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του έως την ημέρα εξόφλησης, ο νόμιμος τόκος 
υπερημερίας. 

3.6. Εφόσον τα χρηματικά ποσά τηρούνται σε θεματοφύλακα, τυχόν τήρηση από την ΑΕΠΕΥ χρηματικού επενδυτικού λογαριασμού 
γίνεται μόνον προς παρακολούθηση της χρηματικής θέσεως του Πελάτη, κατά τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω υπό Α.2. 

4. Επενδυτικός Λογαριασμός Χρηματοπιστωτικών Μέσων 

α) Η ΑΕΠΕΥ τηρεί  στο όνομα του Πελάτη λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων, στον οποίο χρεοπιστώνει, συμψηφιστικά ως προς τα 
ομοειδή χρηματοπιστωτικά μέσα, τις αξιώσεις και υποχρεώσεις του Πελάτη έναντι αυτής ή και της Εκτελούσας Επιχείρησης ή και της 
Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης («Επενδυτικός Λογαριασμός Χρηματοπιστωτικών Μέσων»). Στον Επενδυτικό Λογαριασμό 
Χρηματοπιστωτικών Μέσων καταχωρούνται, διά πιστώσεως ή χρεώσεως, τα χρηματοπιστωτικά μέσα βάσει των συναλλαγών που 
έχουν καταρτισθεί για λογαριασμό του Πελάτη, ακόμη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και ο διακανονισμός τους. 
β) Η ΑΕΠΕΥ δύναται να τηρεί ένα ή περισσότερους Επενδυτικούς Λογαριασμούς Χρηματοπιστωτικών Μέσων για  λογαριασμό του 
Πελάτη, αναλόγως των ειδικών συμβάσεων που καταρτίζει μαζί του για τις επί μέρους επενδυτικές υπηρεσίες που του παρέχει, καθώς 
και των ειδικών συναλλακτικών μορφών που τυχόν συμφωνούνται ως προς κάθε μία από αυτές. Κάθε Επενδυτικός Λογαριασμός 
Χρηματοπιστωτικών Μέσων μπορεί, κατά την κρίση της ΑΕΠΕΥ, να διαχωρίζεται σε επιμέρους λογαριασμούς, οι οποίοι δύνανται να 
διαιρούνται, περαιτέρω, σε υπολογαριασμούς, για την παρακολούθηση των ειδικότερων μορφών συναλλακτικών σχέσεων, στο 
πλαίσιο των ειδικών συμβάσεων που καταρτίζονται με τον Πελάτη. Ο κατά την περίπτωση α΄ συμψηφισμός ομοειδών 
χρηματοπιστωτικών μέσων γίνεται μόνον εντός του ιδίου επί μέρους επενδυτικού λογαριασμού (υπολογαριασμού). Ο Πελάτης 
εξουσιοδοτεί την ΑΕΠΕΥ όπως, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως δε συνεπεία εταιρικών γεγονότων (όπως π.χ. επί 
μεταβολής ονομαστικής αξίας ή δωρεάν διανομής μετοχών) αυτός καθίσταται δικαιούχος κλάσματος ακεραίας μονάδας ή μονάδας 
διαπραγμάτευσης Χρηματοπιστωτικών Μέσων, προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την στρογγυλοποίηση κάθε ποσότητας 
Χρηματοπιστωτικών Μέσων, των οποίων είναι δικαιούχος, πιστώνοντας ή χρεώνοντας, αντιστοίχως, τον Χρηματικό Επενδυτικό 
Λογαριασμό του με την αξία των κλασμάτων αυτών.  
γ) Περαιτέρω, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΑΕΠΕΥ, όπως, αναλόγως των αναγκών των εκάστοτε παρεχομένων σ’ αυτόν 
επενδυτικών υπηρεσιών, διενεργεί με πρωτοβουλία της και χωρίς την ανάγκη συναίνεσης ή έγκρισης του Πελάτη μεταφορές 
Χρηματοπιστωτικών Μέσων μεταξύ των επιμέρους Επενδυτικών Λογαριασμών Χρηματοπιστωτικών Μέσων του Πελάτη ή και των 
περαιτέρω επιμέρους υποδιαιρέσεών τους (υπολογαριασμών), συμψηφίζοντας αντίθετες μεταξύ τους θέσεις σε ομοειδή 
Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή καλύπτοντας ανάγκες πρόσθετης ασφάλειας και ελλείμματος περιθωρίου.  
δ) Εφόσον τα χρηματοπιστωτικά μέσα τηρούνται σε θεματοφύλακα, τυχόν τήρηση από την ΑΕΠΕΥ επενδυτικών λογαριασμών 
χρηματοπιστωτικών μέσων γίνεται μόνον προς παρακολούθηση της θέσεως του Πελάτη σε τίτλους, κατά τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω 
υπό Α.2. 

5. Περιορισμός ευθύνης της ΑΕΠΕΥ για τρίτες Επιχειρήσεις 

Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται επί πλημμελούς εκπληρώσεως ή και, εν γένει, μη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων και για τις εν γένει πράξεις  
ή παραλείψεις Εκτελουσών Επιχειρήσεων, Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων και κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ, με τα οποία 
συνεργάζεται ή συναλλάσσεται η ΑΕΠΕΥ στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ως προς συναλλαγές καταρτιζόμενες για λογαριασμό 
του Πελάτη – ανεξάρτητα από το αν οι συναλλαγές αυτές καταρτίζονται στο όνομα του Πελάτη ή στο όνομα της ΑΕΠΕΥ, για 
λογαριασμό του Πελάτη, μέσω συλλογικού λογαριασμού πελατείας (omnibus account) –, από οποιαδήποτε αιτία, ούτε για πταίσμα 
των οργάνων και βοηθών εκπλήρωσης των Επιχειρήσεων αυτών, ευθυνόμενη μόνον για την επιλογή τους. Τεκμαίρεται πάντως ότι η 
λειτουργία Εκτελουσών Επιχειρήσεων, Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσων και, εν γένει, πιστωτικών ιδρυμάτων και ΕΠΕΥ υπό καθεστώς 
εποπτείας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτος που προβλέπει σύστημα εποπτείας ανταποκρινόμενο στις 
διεθνείς προδιαγραφές, αποκλείει την ύπαρξη πταίσματος της ΑΕΠΕΥ ως προς την επιλογή των επιχειρήσεων αυτών.  

6. Μέτρα που λαμβάνει η ΑΕΠΕΥ προς διαφύλαξη και διασφάλιση των κεφαλαίων και των χρηματοπιστωτικών μέσων των πελατών 
της που κατέχει  

Η ΑΕΠΕΥ έχει θεσπίσει διαδικασίες για το διαχωρισμό των κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικών μέσων των πελατών της από τα 
περιουσιακά στοιχεία της ίδιας, καθώς και για τη διάκριση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της μεταξύ τους, έτσι ώστε να 
μην χρησιμοποιούνται από την ΑΕΠΕΥ ή τρίτα μη δικαιούμενα πρόσωπα τα κεφάλαια και χρηματοπιστωτικά μέσα των πελατών της, 
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όπως ειδικότερα παρατίθεται στο συνημμένο στην παρούσα Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο, στο κεφάλαιο με τον τίτλο «Μέτρα 
που λαμβάνει η ΑΕΠΕΥ προς διαφύλαξη και διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της που κατέχει», το 
περιεχόμενο του οποίου μελέτησε ο Πελάτης πριν την υπογραφή της παρούσας. 

7. Κατάρτιση συναλλαγών repos και τοποθέτησης κεφαλαίων πελατών σε προθεσμιακές καταθέσεις 

1. Δια της παρούσας ο Πελάτης δίνει εντολή και εξουσιοδότηση,  η οποία ισχύει για όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, στην 
ΑΕΠΕΥ να τοποθετεί το εκάστοτε διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο του χρηματικού του λογαριασμού και για όσο διάστημα αυτό 
υπερβαίνει το ποσό των 2.000€ (δύο χιλιάδων ευρώ) σε προθεσμιακές καταθέσεις ή συμβάσεις αγοράς τίτλων του Ελληνικού 
Δημοσίου με σύμφωνο επαναπώλησης αντί προσυμφωνημένου τιμήματος (συμβάσεις repos) ή άλλες αναγκαίες συμβάσεις, διάρκειας 
μιας ημέρας (overnight) ή περισσότερο, στο εκάστοτε εθνικό νόμισμα. 
2. Η κατάρτιση των ως άνω συναλλαγών θα γίνεται από την ΑΕΠΕΥ στο όνομα της, για λογαριασμό περισσότερων του ενός πελατών. Η 
ΑΕΠΕΥ θα επιμερίζει στους πελάτες της την απόδοση από τις τοποθετήσεις αυτές, αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής του καθενός 
στο συνολικό κεφάλαιο. 
3. Η απόδοση του Πελάτη θα πιστώνεται στο Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό που τηρεί ο Πελάτης στην ΑΕΠΕΥ. Η αμοιβή της 
ΑΕΠΕΥ για τις ως άνω υπηρεσίες καθορίζεται στην εκάστοτε τιμολογιακή της πολιτική και εισπράττεται κατά την πίστωση των 
ωφελημάτων στο Χρηματικό Λογαριασμό του Πελάτη. 
4. Η ΑΕΠΕΥ επιλέγει για τις ανωτέρω καταθέσεις/συναλλαγές τράπεζες που έχουν την έδρα τους και λειτουργούν υπό καθεστώς 
εποπτείας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτος που προβλέπει σύστημα εποπτείας ανταποκρινόμενο στις 
διεθνείς προδιαγραφές. Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται επί πλημμελούς εκπληρώσεως ή και, εν γένει, μη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων 
συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας εκπλήρωσης, ή πτώχευσης, αλλά και για τις εν γένει πράξεις ή παραλείψεις κάθε τράπεζας, 
συμπεριλαμβανομένων των οργάνων και βοηθών εκπλήρωσής της, με την οποία συνεργάζεται ή συναλλάσσεται, στο πλαίσιο της 
κατάρτισης των συναλλαγών ή καταθέσεων του παρόντος άρθρου, ακόμα και αν αυτές καταρτίζονται στο όνομα της για λογαριασμό 
των πελατών της. Τεκμαίρεται δε ότι η λειτουργία εν γένει, πιστωτικών ιδρυμάτων και ΕΠΕΥ υπό καθεστώς εποπτείας σε κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτος που προβλέπει σύστημα εποπτείας ανταποκρινόμενο στις διεθνείς προδιαγραφές, 
αποκλείει την ύπαρξη πταίσματος της Εταιρίας ως προς την επιλογή των επιχειρήσεων αυτών. 
5. Επίσης η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις υποτίμησης ή αλλαγής του εθνικού νομίσματος, ευθυνόμενη για την απόδοση των 
χρηματικών διαθεσίμων του Πελάτη στο εκάστοτε ισχύον εθνικό νόμισμα.  

8. Περιορισμός ευθύνης της ΑΕΠΕΥ για πράξεις Θεματοφυλάκων 

Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη της επί πλημμελούς εκπληρώσεως ή και, εν γένει, μη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων – 
περιλαμβανομένης της περιπτώσεως αφερεγγυότητας – κάθε μορφής Κεντρικών Μητρώων, Κεντρικών Αποθετηρίων Αξιών, 
Συστημάτων Κεντρικού Αντισυμβαλλομένου και Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών, Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων και, εν 
γένει θεματοφυλάκων (στο εξής: οι «Θεματοφύλακες») στους οποίους περιέρχονται περιουσιακά στοιχεία πελατών της – άμεσα ή 
έμμεσα, μέσω συλλογικών λογαριασμών (omnibus accounts) –, ευθυνόμενη μόνον για πταίσμα της ως προς την επιλογή του 
Θεματοφύλακα, όταν η επιλογή γίνεται από την ΑΕΠΕΥ. Τεκμαίρεται πάντως ότι η λειτουργία Θεματοφυλάκων υπό καθεστώς 
εποπτείας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτους που προβλέπει σύστημα εποπτείας ανταποκρινόμενο στις 
διεθνείς προδιαγραφές, αποκλείει την ύπαρξη πταίσματος της ΑΕΠΕΥ, εκτός και αν αυτή γνώριζε ειδικώς ότι ο Θεματοφύλακας 
επρόκειτο να περιέλθει σε οριστική αδυναμία πληρωμών και κατάσταση αφερεγγυότητας. Επίσης, η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για πταίσμα 
των οργάνων και βοηθών εκπλήρωσης αυτών των Θεματοφυλάκων. Ο Πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται ότι η κατοχή μέσω της ΑΕΠΕΥ 
ή Θεματοφυλάκων χρηματοπιστωτικών μέσων στο εξωτερικό μπορεί να συνδέεται με πρόσθετους γι’ αυτόν κινδύνους, δύναται δε να 
θέτει σε κάθε ειδική περίπτωση, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, σχετικά ερωτήματα στην ΑΕΠΕΥ, η οποία υποχρεούται να τον 
ενημερώσει σχετικώς.  

9.  Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων Πελάτη 

Η ΑΕΠΕΥ δεν θα διαθέτει, επιβαρύνει, διαχειρίζεται ή χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο τα φυλασσόμενα για λογαριασμό του Πελάτη 
χρηματοπιστωτικά μέσα παρά μόνο για σκοπούς δανεισμού τους σε πελάτες της ή σε συμβαλλόμενες με αυτήν επιχειρήσεις και 
εφόσον ο Πελάτης έχει δώσει προηγουμένως τη ρητή του συγκατάθεση για το δανεισμό αυτό και για τους όρους του, στο πλαίσιο 
ειδικής σύμβασης που θα έχει υπογράψει με την ΑΕΠΕΥ και σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με τον Πελάτη. Τα 
ανωτέρω δεν αποκλείουν την ενεχύραση των χρηματοπιστωτικών μέσων του Πελάτη υπέρ της ΑΕΠΕΥ κατά την παράγραφο VIII.1. Η 
ΑΕΠΕΥ θα καταχωρεί στα αρχεία της λεπτομερώς κάθε κίνηση χρηματοπιστωτικών μέσων του Πελάτη, ιδίως δε κινήσεις που γίνονται 
στο πλαίσιο συμφωνιών χρησιμοποίησης τίτλων με σκοπό τον δανεισμό τους, με αναγραφή της ποσότητας των τίτλων που 
χρησιμοποιούνται και των χαρακτηριστικών τους, καθώς και του χρονικού σημείου στο οποίο γίνονται οι κινήσεις, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η παρακολούθηση όλων των σχετικών πράξεων και κινήσεων και να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Πελάτη, αλλά και η 
κατανομή τυχόν ζημιών, σύμφωνα και με το περιεχόμενο της σχετικής συμφωνίας με την ΑΕΠΕΥ. 

Γ. Κάλυψη Συνεγγυητικού 

Η καταβολή αποζημίωσης σε επενδυτές για υποχρεώσεις που απορρέουν από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών διέπεται από τις 
διατάξεις περί του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Το μέγιστο ύψος της καλύψεως των παρεχομένων 
προς τον Πελάτη επενδυτικών υπηρεσιών ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ για το σύνολο των παρεχόμενων σ’ αυτόν 
επενδυτικών υπηρεσιών. 
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VI. Ανακοινώσεις και ενημερώσεις της ΑΕΠΕΥ προς τον Πελάτη, αποστολή στοιχείων συναλλαγών 
1. Ενημέρωση του Πελάτη από την ΑΕΠΕΥ  

α) Η ΑΕΠΕΥ ενημερώνει τον Πελάτη ως προς τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, ως προς την εκτέλεση των εντολών του και, εν 
γένει, ως προς την κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασμό του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επιμέρους ειδικές συμβάσεις που 
καταρτίζει με αυτόν.  Η ενημέρωση του Πελάτη γίνεται με ευθύνη του με τα μέσα επικοινωνίας που αυτός επιλέγει στη Δήλωση του 
Παραρτήματος VIII «Επικοινωνία – Γλώσσα Επικοινωνίας» στο συνημμένο στην παρούσα Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο. 
Ειδικώς ως προς τις πληροφορίες και ενημερώσεις που προβλέπονται στο ν. 3606/2007 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες 
Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που πραγματοποιούνται με έγχαρτο ή άλλο σταθερό μέσο, η ΑΕΠΕΥ θα αποστέλλει στον 
Πελάτη, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις οφειλόμενες σ’ αυτόν πληροφορίες και ενημερώσεις με ένα από τα μέσα που υποδεικνύει ο 
Πελάτης στη Δήλωση του Παραρτήματος VIII «Επικοινωνία – Γλώσσα Επικοινωνίας» στο συνημμένο στην παρούσα Προσυμβατικό 
Πληροφορικό Έντυπο.  
β) Η ΑΕΠΕΥ, εφόσον κατέχει – άμεσα ή έμμεσα – χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαια του Πελάτη, στο πλαίσιο της παρούσας 
σύμβασης, του αποστέλλει τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, με απλή ταχυδρομική επιστολή, κατάσταση των εν γένει περιουσιακών 
στοιχείων του Πελάτη που κατέχει η ΑΕΠΕΥ («Κατάσταση Περιουσιακών Στοιχείων»), με ημερομηνία αναφοράς την 30η Ιουνίου 
εκάστου έτους. Η κατάσταση αυτή, η οποία θα αποστέλλεται στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα,  περιλαμβάνει: i) λεπτομερή 
στοιχεία για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα του Πελάτη και των κεφαλαίων του που τηρούνται – άμεσα ή έμμεσα – στην ΑΕΠΕΥ κατά 
το τέλος της χρονικής περιόδου που καλύπτει η ενημέρωση, ii) ενημέρωση κατά πόσο τα χρηματοπιστωτικά μέσα αποτέλεσαν 
αντικείμενο συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων, iii) ενημέρωση κατά πόσο ο Πελάτης απέκτησε οποιοδήποτε όφελος, ως 
αποτέλεσμα συμμετοχής του σε συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων, καθώς και τη γενεσιουργό αιτία αυτού του οφέλους. Η 
αποτίμηση της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Περιουσιακών Στοιχείων γίνεται με βάση 
την τιμή κλεισίματος της τελευταίας ημέρας της περιόδου στην οποία αφορά η Κατάσταση κατά την οποία υπήρχε διαθέσιμη 
αποτίμηση για το κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, βάσει των διαθέσιμων στην ΑΕΠΕΥ στοιχείων.  
γ) Πέραν της ως άνω ενημέρωσης, ενημέρωση του πελάτη ως προς τις συναλλαγές και την κατάσταση του Χρηματικού Λογαριασμού 
του και του Επενδυτικού λογαριασμού χρηματοπιστωτικών μέσων του και όλων, εν γένει, των λογαριασμών του που τηρούνται από 
την ΑΕΠΕΥ επ’ ονόματί του στο πλαίσιο της παρούσας, θα γίνεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία και ευθύνη του Πελάτη, ο οποίος θα 
δύναται είτε να μεταβεί στα γραφεία της ΑΕΠΕΥ ή να ζητήσει, κατά τις ώρες λειτουργίας του αρμοδίου τμήματος, να του παρασχεθούν 
οι σχετικές πληροφορίες τηλεφωνικώς ή και με άλλο μέσο επικοινωνίας, αποδεκτό από την ΑΕΠΕΥ. 

2. Διεύθυνση αποστολής ενημέρωσης 

Η ενημέρωση του Πελάτη κατά την παρούσα σύμβαση θα γίνεται με ευθύνη του στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην 
ΑΕΠΕΥ. Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται σε περίπτωση αλλαγής της διευθύνσεως χωρίς την τήρηση από τον πελάτη των υποχρεώσεων 
ενημέρωσης που προβλέπονται στην παράγραφο III. 3.3 της παρούσας.   

3. Αντιρρήσεις για το περιεχόμενο των ενημερώσεων 

α) Αντιρρήσεις του Πελάτη που αφορούν οποιοδήποτε στοιχείο περιέχεται στην ενημέρωσή του ως προς συναλλαγές του ή ως προς 
κατεχόμενα από την ΑΕΠΕΥ περιουσιακά του στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται στην ΑΕΠΕΥ εγγράφως, αμέσως μετά την ενημέρωσή 
του. Παράλειψη εγκαίρου υποβολής αντιρρήσεων ισχύει ως έγκριση και απαλλάσσει την ΑΕΠΕΥ από κάθε ευθύνη. 

β) Ο Πελάτης οφείλει να μεριμνά για την παραλαβή της αναμενόμενης ενημέρωσής του. Αν ο Πελάτης δεν παραλαμβάνει ενημέρωση, 
την οποία η ΑΕΠΕΥ όφειλε να του έχει αποστείλει σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και συμφωνούνται μεταξύ των μερών, καθώς 
και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κάθε επιμέρους σύμβαση, υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 
την ΑΕΠΕΥ αμέσως μετά την παρέλευση του χρόνου στον οποίο θα έπρεπε να έχει παραλάβει την ενημέρωση. Προκειμένου περί της 
ενημέρωσης του Πελάτη από την ΑΕΠΕΥ για τις διενεργούμενες για λογαριασμό του συναλλαγές, αντιρρήσεις μπορούν να 
προβάλλονται – αναλόγως του σταθερού μέσου με το οποίο πραγματοποιείται η ενημέρωση του Πελάτη – το αργότερο i) εντός μιας 
εργάσιμης ημέρας μετά την ενημέρωση του Πελάτη ή μετά την αποστολή στον Πελάτη με ηλεκτρονικό μέσο ή FAX της ενημέρωσης ή ii) 
αν η ενημέρωση του Πελάτη γίνεται ταχυδρομικώς, εφόσον ο Πελάτης δεν έχει ενημερωθεί νωρίτερα με άλλο μέσο, οπότε 
εφαρμόζεται η περίπτωση i, εντός τεσσάρων εργασίμων ημερών από την ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής. Ειδικώς ως προς την 
περιοδικώς αποστελλόμενη ενημέρωση του Πελάτη, αντιρρήσεις του Πελάτη δύνανται να προβάλλονται το αργότερο εντός δεκαπέντε 
ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, ανεμένετο αυτή η ενημέρωση. 
Βεβαίωση στελέχους της ΑΕΠΕΥ ή τρίτου προσώπου, που έχει αναλάβει την αποστολή των επιστολών περιοδικής ενημέρωσης της 
ΑΕΠΕΥ στους πελάτες της, για την αποστολή ενημέρωσης στον Πελάτη συνιστά πλήρη απόδειξη για την αποστολή της.  

4. Λοιποί τρόποι ενημέρωσης 

α) Οπουδήποτε στην παρούσα σύμβαση προβλέπεται έγγραφη ενημέρωση της ΑΕΠΕΥ προς τον Πελάτη, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί 
ρητώς και ειδικώς κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση γίνεται από την ΑΕΠΕΥ με απλή ταχυδρομική επιστολή ή με τηλεομοιοτυπικό 
μήνυμα ή με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω διαδικτύου, όπως έχει επιλέξει ο Πελάτης στη Δήλωση του 
Παραρτήματος VIII «Επικοινωνία – Γλώσσα Επικοινωνίας» στο συνημμένο στην παρούσα Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο, στην 
τελευταία εκάστοτε διεύθυνση επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει προσηκόντως ο Πελάτης στην ΑΕΠΕΥ. Εφόσον ο Πελάτης έχει 
επιλέξει περισσότερους ισοδύναμους τρόπους επικοινωνίας, η ΑΕΠΕΥ επιλέγει ελευθέρως μεταξύ αυτών. Ο Πελάτης ρητώς συμφωνεί 
και αποδέχεται ότι, εφόσον δηλώσει στην ΑΕΠΕΥ τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. αριθμό φαξ, διεύθυνση e-mail κλπ.), ο 
τρόπος επικοινωνίας ως προς τον οποίο έχει χορηγήσει στοιχεία στην ΑΕΠΕΥ θα θεωρείται κατάλληλος και ενδεδειγμένος, ως 
επιλεγμένος από τον ίδιο, για να ενημερώνεται από την ΑΕΠΕΥ ως προς κάθε είδους οφειλομένη σ’ αυτόν ενημέρωση.  
β) Η ΑΕΠΕΥ δύναται, εφόσον ο Πελάτης έχει συχνή πρόσβαση στο διαδίκτυο και έχει συναινέσει σχετικά, να επικοινωνεί μαζί του 
αναρτώντας σχετικές πληροφορίες ή τροποποιήσεις της παρούσας στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο (προκειμένου περί πληροφοριών 
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που δεν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία του Πελάτη ή συναλλαγών του), ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η ΑΕΠΕΥ 
τεκμαίρει ότι ο Πελάτης έχει συχνή πρόσβαση στο διαδίκτυο, εφόσον της έχει χορηγήσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση ως μέσο 
επικοινωνίας στις μεταξύ τους σχέσεις. Σε αυτή την περίπτωση, για την απόδειξη επίδοσης ή παράδοσης της σχετικής επικοινωνίας, θα 
είναι αρκετό για την ΑΕΠΕΥ να αποδείξει, κατά περίπτωση, ότι ανάρτησε τη σχετική πληροφορία στο δικτυακό της τόπο ή ότι απέστειλε 
το ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που της έχει δηλώσει ο Πελάτης στα στοιχεία επικοινωνίας της Δήλωσης του 
Παραρτήματος VIII του συνημμένου Προσυμβατικού Πληροφοριακού Εντύπου στην παρούσα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα αυτής. 
γ) Ο Πελάτης παρέχει τη ρητή γενική συναίνεσή του, ώστε η ενημέρωσή του για κάθε πληροφορία να γίνεται μέσω του δικτυακού 
τόπου της ΑΕΠΕΥ (προκειμένου περί πληροφοριών που δεν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία του Πελάτη ή συναλλαγών του) ή με 
αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας του με την ΑΕΠΕΥ. 

5.  Ενημέρωση αντιπροσώπου 

Ενημέρωση αντιπροσώπου του Πελάτη ή άλλου προσώπου κατ’ εντολή αυτού και παράδοση σ’ αυτούς α) ενημερώσεων για 
συναλλαγές του Πελάτη και την κατάσταση των φυλασσομένων από την ΑΕΠΕΥ περιουσιακών του στοιχείων, β) στοιχείων που 
πιστοποιούν συναλλακτικές πράξεις, γ) ανακοινώσεων και δ) ενημερωτικών επιστολών, κατά τα ανωτέρω, ισοδυναμεί με ενημέρωση 
αυτοπροσώπως του Πελάτη και απαλλάσσει την ΑΕΠΕΥ κάθε σχετικής υποχρεώσεως και ευθύνης.  

6.  Αποδεικτική δύναμη αρχείων και βιβλίων 

Αντίγραφο ή απόσπασμα από τα έντυπα, τα στοιχεία, τα βιβλία, τις καταστάσεις και τα αρχεία που εκδίδει ή τηρεί, κατά περίπτωση, η 
ΑΕΠΕΥ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή απόσπασμα του Χρηματικού Επενδυτικού Λογαριασμού και του Επενδυτικού 
Λογαριασμού Χρηματοπιστωτικών Μέσων, που τηρούνται στην ΑΕΠΕΥ βάσει της παρούσας συμβάσεως – συμπεριλαμβανομένων των 
ειδικών συμβάσεων, στο πλαίσιο αυτής –, το οποίο εξάγεται από την ΑΕΠΕΥ και εμφανίζει την κίνηση των λογαριασμών αυτών, 
αποτελούν πλήρη απόδειξη για τυχόν απαίτηση της ΑΕΠΕΥ κατά του Πελάτη ή και για το περιεχόμενο των λογαριασμών αυτών, 
εφόσον περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες που έχουν γνωστοποιηθεί στον Πελάτη. 

VII. Αμοιβές και επιβαρύνσεις 
1. Ύψος προμηθειών 

Το ύψος της προμήθειας - αμοιβής που δικαιούται η ΑΕΠΕΥ για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών καθορίζεται στις ειδικές 
συμβάσεις που καταρτίζει ο Πελάτης με την ΑΕΠΕΥ. Η ΑΕΠΕΥ δύναται να αναπροσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική οποτεδήποτε 
κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη α) τη συχνότητα, τον όγκο και την αξία των συναλλαγών του 
Πελάτη, β) το ύψος του χαρτοφυλακίου του, γ) τα χαρακτηριστικά των ειδικών συμβάσεων, που καταρτίζονται στο πλαίσιο της 
παρούσας, καθώς και δ) τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς των σχετικών υπηρεσιών, γνωστοποιώντας τούτο στον Πελάτη. 

2. Είσπραξη μικρότερης προμήθειας 

Τυχόν είσπραξη από την ΑΕΠΕΥ σε ορισμένες περιπτώσεις ή συναλλαγές μικρότερης προμήθειας - αμοιβής από τις προαναφερόμενες 
δεν δημιουργεί υποχρέωση αυτής για την εξακολούθηση της μειωμένης τιμολογιακής πολιτικής. 

3. Έξοδα - δαπάνες 

Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τελών, φόρων, δικαιωμάτων τρίτων, δικαστικών εξόδων, 
τόκων υπερημερίας, αμοιβών ή προμηθειών τρίτων για την διενέργεια των συναλλαγών, ασφαλίστρων, τηλεφωνικών ή ταχυδρομικών 
τελών κλπ., που αφορούν τις κάθε είδους συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη με την ΑΕΠΕΥ ως προς την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών, βαρύνουν τον Πελάτη. Η ΑΕΠΕΥ δύναται να χρεώνει τον Πελάτη με πάγια έξοδα ενημέρωσης,  ύστερα από σχετική 
προηγούμενη γραπτή ειδοποίησή του / αναλόγως και του σταθερού μέσου επικοινωνίας, που προβλέπεται στη Δήλωση του 
Παραρτήματος VIII «Επικοινωνία – Γλώσσα Επικοινωνίας» του συνημμένου Προσυμβατικού Πληροφοριακού Εντύπου. Όλα τα 
ανωτέρω ποσά, που βαρύνουν τον Πελάτη, χρεώνει η ΑΕΠΕΥ αυτομάτως στον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό ή οποιονδήποτε 
άλλο λογαριασμό του Πελάτη, εξουσιοδοτουμένη ρητώς να εισπράττει αυτά και από τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις, τις Εκκαθαρίζουσες  
Επιχειρήσεις και τους Θεματοφύλακες, με επίδειξη του σχετικού τιμολογίου που εκδίδει η ΑΕΠΕΥ.  
Εάν μέρος της συνολικής τιμής που καταβάλλεται από τον Πελάτη σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό μέσο ή την επενδυτική υπηρεσία, 
καταβάλλεται σε ξένο νόμισμα, ή αφορά ποσό εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα, ο Πελάτης πλέον των τυχόν τραπεζικών εξόδων 
μεταφοράς χρημάτων ή εμβασμάτων επιβαρύνεται με το κόστος μετατροπής του συναλλάγματος. 
Η τιμολογιακή πολιτική δύναται να τροποποιείται κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΑΕΠΕΥ. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση 
γνωστοποιείται στον Πελάτη με τους επιτρεπτούς τρόπους ενημέρωσης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας, ακόμα 
και ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου της ΑΕΠΕΥ. Σε περίπτωση αντιρρήσεων, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα 
εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από της γνωστοποιήσεως του τροποποιημένου τιμολογίου. Παρελθούσης απράκτου της 
προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης αποδέχεται το περιεχόμενο της εκάστοτε τροποποιήσεως. 

VIII. Παροχή ασφαλειών από τον Πελάτη υπέρ της ΑΕΠΕΥ και δικαίωμά της για επίσχεση 
1. Δικαίωμα ενεχύρου 

Κάθε περιουσιακό στοιχείο του Πελάτη που βρίσκεται στην κατοχή της ΑΕΠΕΥ άμεσα ή μέσω τρίτου, αποτελεί αντικείμενο ενεχύρου 
προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης, υφισταμένης, μελλοντικής ή υπό αίρεση, της ΑΕΠΕΥ κατά του Πελάτη. Στα περιουσιακά αυτά 
στοιχεία περιλαμβάνονται και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι καταχωρημένα σε Κοινές Επενδυτικές Μερίδες στις οποίες ο 
Πελάτης είναι συνδικαιούχος. Εφόσον για τη σύσταση του ενεχύρου απαιτείται ειδική διαδικασία, ο παρών όρος ισοδυναμεί με 
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δήλωση βουλήσεως του Πελάτη για την αποδοχή της σύστασης ενεχύρου και εξουσιοδότησή του προς την ΑΕΠΕΥ να διενεργήσει, για 
λογαριασμό του Πελάτη, τη διαδικασία αυτή και να προβεί σε κάθε τυχόν απαιτούμενη για το σκοπό αυτό πρόσθετη ενέργεια, 
υπογράφοντας οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί σχετικά για λογαριασμό του Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να λαμβάνει κάθε 
μέτρο, ώστε να παραμένει ισχυρό το ως άνω ενέχυρο έναντι κάθε τρίτου. 

2. Εξουσιοδότηση προς εκποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει η ΑΕΠΕΥ 

Εφόσον ο Πελάτης έχει καταστεί υπερήμερος προς εκπλήρωση οιασδήποτε υποχρεώσεώς του έναντι της ΑΕΠΕΥ – άμεσα ή έμμεσα, 
π.χ. έναντι Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης – εξουσιοδοτεί ανεκκκλήτως την ΑΕΠΕΥ όπως – χωρίς να απαιτείται 
προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη – πωλήσει για λογαριασμό του, άμεσα ή μέσω τρίτου, κατ’ επιλογή της, χρηματοπιστωτικά μέσα 
που βρίσκονται άμεσα ή έμμεσα – μέσω Θεματοφυλάκων – στην κατοχή της, καθώς και χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν έχει 
αποκτήσει ακόμη ο Πελάτης, καθόσον δεν έχει εκκαθαρισθεί/διακανονισθεί ακόμη η σχετική συναλλαγή, μέχρις εξοφλήσεως της 
οφειλής του Πελάτη. Η ΑΕΠΕΥ έχει δικαίωμα να πωλήσει οποιαδήποτε και οσαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα απαιτείται, ώστε να 
εξοφληθεί πλήρως κάθε οφειλή του Πελάτη απέναντί της και, εν γένει, κάθε υποχρέωση του Πελάτη που έχει δημιουργηθεί συνεπεία 
συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί για λογαριασμό του στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, έναντι οιασδήποτε Επιχειρήσεως. Κατά 
την επιλογή των χρηματοπιστωτικών μέσων που πωλεί, η ΑΕΠΕΥ λαμβάνει κατά το δυνατόν υπόψη της και τα συμφέροντα του Πελάτη. 

3. Δικαίωμα επίσχεσης και συμψηφισμού 

Περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους χρηματοπιστωτικών μέσων, παραστατικών ή χρηματικών ποσών που 
περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή της ΑΕΠΕΥ για λογαριασμό του Πελάτη, ή επί των οποίων η ΑΕΠΕΥ αποκτά δικαίωμα 
διάθεσης, αποτελούν αντικείμενο επίσχεσης εκ μέρους αυτής. Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται, επομένως, να αρνηθεί την απόδοση καθενός από 
αυτά στον Πελάτη ή σε άλλο πρόσωπο κατ' εντολή του Πελάτη, έως ότου ο Πελάτης εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι της 
ΑΕΠΕΥ, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών ή υπό αίρεση απαιτήσεων της ΑΕΠΕΥ. Για το σκοπό αυτό, όλες οι επιμέρους 
συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ του Πελάτη και της ΑΕΠΕΥ θεωρούνται ότι απορρέουν από μία ενιαία σύμβαση παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών. Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να συμψηφίζει απαιτήσεις της χρηματικές και σε χρηματοπιστωτικά μέσα κατά του Πελάτη με 
αντίθετες ομοειδείς απαιτήσεις του Πελάτη κατ’ αυτής.  Απαιτήσεις που προκύπτουν από επιμέρους συναλλακτική σχέση μπορούν να 
προταθούν σε συμψηφισμό κατά αντίθετης απαίτησης που προκύπτει από άλλη επιμέρους συναλλακτική σχέση. Η ΑΕΠΕΥ δεν 
ευθύνεται για ζημίες που προξενούνται στον Πελάτη ή τρίτο από την άσκηση του δικαιώματός της επισχέσεως ή από άλλα νόμιμα ή 
συμβατικά μέτρα, που τυχόν λαμβάνονται από αυτήν, για την εξασφάλιση ή την ικανοποίηση των απαιτήσεων της κατά του Πελάτη, 
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών ή υπό αίρεση απαιτήσεων. 

4. Ενέργειες της ΑΕΠΕΥ για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη 

Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη που βρίσκονται ή θα 
περιέλθουν στην κατοχή της άμεσα ή μέσω τρίτου, ως ενέχυρο ή μη, προς ικανοποίηση ή εξασφάλιση κάθε απαίτησής της κατά του 
Πελάτη.  

5. Δαπάνες από ασφάλεια 

Ο Πελάτης βαρύνεται με κάθε δαπάνη ή επιβάρυνση, η οποία πραγματοποιείται σχετικά με τη σύσταση ενεχύρου, την παραχώρηση, 
διαχείριση και τυχόν εκποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς επίσης και με όλα τα δικαστικά και άλλα έξοδα που 
σχετίζονται με την επιδίωξη απαίτησης της ΑΕΠΕΥ κατά του Πελάτη ή απαίτησης από υποκατάσταση της ΑΕΠΕΥ σε δικαιώματα τρίτων 
κατά του Πελάτη. 

IX. Διάρκεια και λύση της σύμβασης 
1. Αόριστη διάρκεια 

Η παρούσα σύμβαση έχει αόριστη διάρκεια. 

2. Καταγγελία 

2.1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με έγγραφό του που απευθύνει στο έτερο 
συμβαλλόμενο μέρος για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από αντίθετη συμφωνία, ύστερα από εύλογη προθεσμία 
που τάσσει κατά περίπτωση, λαμβανομένων κυρίως υπόψη των εκκρεμοτήτων της συμβάσεως και των ειδικών επί μέρους συμβάσεων 
και του ευλόγου χρόνου που απαιτείται για την προσαρμογή των συμβαλλομένων μερών, η οποία προθεσμία δεν δύναται όμως να 
υπερβαίνει – εκτός διαφορετικής ειδικής συμφωνίας – τον ένα μήνα. Η προθεσμία αυτή δύναται να είναι βραχύτερη εφόσον η ΑΕΠΕΥ 
δεν δύναται, λόγω αντικειμενικών λόγων ή και των διαμορφουμένων συνθηκών στις αγορές, να συνεχίσει τη σύμβαση ως σύνολο ή ως 
προς ορισμένες από τις συναλλακτικές σχέσεις, ακόμη και αν αυτή λάβει δεόντως υπόψη της τα άξια προστασίας έννομα συμφέροντα 
του Πελάτη.   
2.2. Καταγγελία της παρούσας σύμβασης από τον Πελάτη, εφόσον υφίστανται υποχρεώσεις του έναντι της ΑΕΠΕΥ, νοείται 
εμπεριέχουσα εντολή του Πελάτη προς την ΑΕΠΕΥ για την πώληση, κατ’ επιλογή της ΑΕΠΕΥ, ελλείψει ειδικών οδηγιών που οφείλει να 
δώσει ο Πελάτης, όσων χρηματοπιστωτικών μέσων κατέχει άμεσα ή έμμεσα ή ΑΕΠΕΥ, προς πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων της 
ΑΕΠΕΥ. Σε κάθε περίπτωση, επί καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από τον Πελάτη, τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται 
μόνον εφόσον ο Πελάτης έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωσή του έναντι της ΑΕΠΕΥ.   
2.3. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να τερματίζει τις συναλλακτικές σχέσεις, καταγγέλλοντας τη σύμβαση χωρίς την τήρηση 
προθεσμίας, οποτεδήποτε συντρέχει σπουδαίος λόγος. Σπουδαίος λόγος συντρέχει, ενδεικτικώς, σε κάθε περίπτωση παράβασης των 
υποχρεώσεων του Πελάτη που απορρέουν από τη σύμβαση και τη νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας 
επέρχονται από της επομένης της περιελεύσεως της στον Πελάτη.  
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2.4. Καταγγελία της παρούσας θεωρείται ως καταγγελία και κάθε ειδικής σύμβασης που καταρτίζεται μεταξύ της ΑΕΠΕΥ και του 
Πελάτη και διέπει τις επί μέρους συναλλακτικές σχέσεις ΑΕΠΕΥ και Πελάτη. Οι ειδικές συμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν 
ειδικότερες ρυθμίσεις για την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, νοουμένου ότι είναι δυνατή η καταγγελία ειδικής 
συμβάσεως χωρίς την καταγγελία και της παρούσας. 

3. Εκπλήρωση υποχρεώσεων μετά τη λύση 

Σε περίπτωση λήξεως των συναλλακτικών σχέσεων μεταξύ της ΑΕΠΕΥ και του Πελάτη λόγω λύσεως της συμβατικής σχέσεως μεταξύ 
των μερών, ο Πελάτης υποχρεούται να εκπληρώσει αμέσως κάθε υποχρέωσή του, άμεση ή έμμεση, έναντι της ΑΕΠΕΥ, 
συμπεριλαμβανομένων και των Εκτελουσών και Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο Πελάτης υποχρεούται να απαλλάξει την 
ΑΕΠΕΥ από κάθε υποχρέωση που αυτή ανέλαβε ενεργώντας για λογαριασμό του ή με εντολή του, παρέχοντας σ' αυτήν ασφάλεια για 
τις υποχρεώσεις αυτές έως ότου η ΑΕΠΕΥ απαλλαγεί από αυτές. Η καταγγελία εκ μέρους του Πελάτη δεν παράγει έννομες συνέπειες 
πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι της ΑΕΠΕΥ ή και των Εκτελουσών και Εκκαθαριζουσών 
Επιχειρήσεων. Η παράγραφος 2.2. ανωτέρω εφαρμόζεται σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης και από την ΑΕΠΕΥ, 
εφόσον ο Πελάτης δεν έχει μεριμνήσει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι αυτής το αργότερο πέντε ημέρες πριν από την 
ημέρα κατά την οποία επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας. 

4. Διατήρηση ισχύος όρων για εκκαθάριση και μετά τη λύση της συμβάσεως 

Η καταγγελία της παρούσας συμβάσεως ή ειδικών συμβάσεων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παύση της διενέργειας συναλλαγών και 
εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό του Πελάτη, δεν θίγει τις διατάξεις της παρούσας συμβάσεως και των ειδικών συμβάσεων, που 
αφορούν την εκκαθάριση των συναλλακτικών σχέσεων του Πελάτη με την ΑΕΠΕΥ και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς 
αυτή. 

5. Συνέχιση πληρεξουσιότητος 

Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να εκτελέσει τις εντολές τις οποίες έλαβε πριν αυτή λάβει γνώση της 
επελεύσεως του συμβάντος αυτού και να διενεργήσει τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των συναλλαγών που 
διενεργήθηκαν βάσει των σχετικών εντολών και για την εκκαθάρισή τους (μεταθανάτιος πληρεξουσιότης). 

X. Τελικοί ορισμοί – Γενικές διατάξεις 
1. Γραπτή τροποποίηση 

Οι όροι της παρούσας σύμβασης, καθώς και των ειδικών συμβάσεων που καταρτίζονται μεταξύ της ΑΕΠΕΥ και του Πελάτη στο πλαίσιο 
της παρούσας σύμβασης, τροποποιούνται μόνον κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, με την επιφύλαξη 
όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.  

2. Μονομερείς τροποποιήσεις 

Η ΑΕΠΕΥ δύναται να τροποποιήσει μονομερώς όρους της παρούσας σύμβασης, καθώς και των ειδικών συμβάσεων που καταρτίζει με 
τον Πελάτη, γνωστοποιώντας γραπτώς τις τροποποιήσεις στον Πελάτη με το μέσο που προβλέπεται στη Δήλωση του Παραρτήματος 
VIII «Επικοινωνία – Γλώσσα Επικοινωνίας» του συνημμένου στην παρούσα Προσυμβατικού Πληροφοριακού Εντύπου. Σε περίπτωση 
αντιρρήσεων προς τις τροποποιήσεις, ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα εντός μηνός από τη λήψη της 
γνωστοποιήσεως των τροποποιήσεων, οπότε και η σύμβαση θεωρείται μηδέποτε τροποποιηθείσα. Παρελθούσης απράκτου της 
προθεσμίας αυτής, θεωρείται ότι ο Πελάτης αποδέχεται τις τροποποιήσεις. Δυνατότητα προβολής αντιρρήσεων δεν έχει ο Πελάτης αν 
μεταβληθεί η νομοθεσία ή εκδοθούν κανονιστικές αποφάσεις ή ερμηνευτικές εγκύκλιοι που επηρεάζουν την παρούσα ή τις ειδικές 
συμβάσεις ή τροποποιηθούν οι αρχές ή πρακτικές λειτουργίας οργανωμένων αγορών ή των μελών τους. Εξυπακούεται ότι στην 
περίπτωση αυτή ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τα οριζόμενα υπό ΙΧ.2. 

3. Ανέκκλητες εξουσιοδοτήσεις 

Δεν επιτρέπεται ανάκληση από τον Πελάτη εξουσιών που έχει παράσχει στην ΑΕΠΕΥ στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών συμβάσεων. Οι παρεχόμενες από τον Πελάτη με την παρούσα σύμβαση – συμπεριλαμβανομένων 
των ειδικών συμβάσεων – στην ΑΕΠΕΥ ανέκκλητες εξουσιοδοτήσεις συμφωνούνται ρητώς ως έγκυρες, καθόσον αφορούν και το 
συμφέρον της ΑΕΠΕΥ. 

4. Εξέταση παραπόνων Πελάτη  

Τμήμα της ΑΕΠΕΥ, στο οποίο συμμετέχει ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΑΕΠΕΥ διαδικασίες, είναι αρμόδιο να εξετάζει τυχόν παράπονα του 
Πελάτη, όπως και όλων των πελατών, σε σχέση με την παροχή από την ΑΕΠΕΥ επενδυτικών υπηρεσιών. Στα γραφεία της ΑΕΠΕΥ θα 
γνωστοποιούνται τα στοιχεία των προσώπων που απαρτίζουν το Τμήμα Εξέτασης Παραπόνων της ΑΕΠΕΥ. Το εν λόγω Τμήμα θα απαντά 
επί των προβαλλομένων παραπόνων και εν γένει αιτιάσεων προφορικώς ή εγγράφως εντός ευλόγου χρόνου. 

5. Μη άσκηση δικαιώματος 

Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση ασκήσεως οποιουδήποτε νόμιμου ή συμβατικού δικαιώματος της ΑΕΠΕΥ δεν συνιστά και δεν μπορεί να 
ερμηνευθεί ως παραίτησή της από το σχετικό δικαίωμα. 

 

 



 48 

6. Έκταση ισχύος της παρούσας σύμβασης  

Οι όροι της παρούσας σύμβασης ισχύουν και ως προς όλες τις ειδικές συμβάσεις που καταρτίζει η ΑΕΠΕΥ με τον Πελάτη, εκτός και αν 
προκύπτει ρητώς το αντίθετο στις ειδικές συμβάσεις. 

7. Σημασία Παραρτημάτων 

Όλα τα Παραρτήματα της παρούσας σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.    

8. Ακυρότητα όρων 

Τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας σύμβασης, ή και των ειδικών συμβάσεων που καταρτίζονται μεταξύ της 
ΑΕΠΕΥ και του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων της παρούσας συμβάσεως καθώς 
και της συμβάσεως εν γένει, ούτε των ειδικών συμβάσεων. 

9. Εφαρμοστέο δίκαιο – Τόπος εκπλήρωσης 

Κάθε συναλλακτική σχέση της ΑΕΠΕΥ με τον Πελάτη διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τόπος εκπλήρωσης θεωρείται ο τόπος της έδρας 
της ΑΕΠΕΥ.  

10. Αρμόδιο δικαστήριο  

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ ΑΕΠΕΥ και Πελάτη που απορρέει από τη μεταξύ τους συναλλακτική σχέση 
είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Η ΑΕΠΕΥ έχει τη διακριτική ευχέρεια για την άσκηση των αξιώσεών της κατά του Πελάτη να επιλέξει 
τα δικαστήρια της γενικής δωσιδικίας του Πελάτη. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
  Για την  

   EUROTRUST ΑΕΠΕΥ      Ο Πελάτης               
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Σύμβαση Λήψης, Διαβίβασης και Εκτέλεσης Εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα 
 

Στην Αθήνα σήμερα την ...............................………………………………………………….μεταξύ: 
 
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ: 
της ανώνυμης εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «EUROTRUST Χρηματιστηριακή Ανώνυμη 
Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113, και 
εκπροσωπείται νόμιμα για την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης από τον κ. Γεώργιο Καψή του Θεοδώρου (στο εξής η 
«ΑΕΠΕΥ») και 
 
τ…… κ. ………………………………… (όνομα) ……………………………... (επώνυμο)  του ..................................... (πατρώνυμο) τα πλήρη 
στοιχεία του οποίου περιλαμβάνονται στο Έντυπο «Στοιχεία Πελάτη» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από 
........................……..Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με την ΑΕΠΕΥ (στο εξής «ο Πελάτης») (σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου) 
Ή 

Τη ....………...(Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε.) εταιρείας με την επωνυμία ……..……………………………….......….........…, και εκπροσωπείται 
νόμιμα στην παρούσα από τ….. κ. ……………………………………………..., τα πλήρη στοιχεία της οποίας περιλαμβάνονται στο 
Έντυπο «Στοιχεία Πελάτη» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από ..............................Σύμβασης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών με την ΑΕΠΕΥ (εφεξής «ο Πελάτης»)  (σε περίπτωση νομικού προσώπου) 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

I. Γενικές αρχές - Αντικείμενο της σύμβασης 

1. Στο πλαίσιο της μεταξύ της ΑΕΠΕΥ και του Πελάτη Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καταρτίζεται μεταξύ της ΑΕΠΕΥ 
και του Πελάτη η παρούσα ειδική σύμβαση παραγγελίας, η οποία διέπει την παροχή από την  ΑΕΠΕΥ προς τον Πελάτη της επενδυτικής  
υπηρεσίας της λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών του Πελάτη για την κατάρτιση συναλλαγών σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα και 
ειδικότερα τη λήψη, αποδοχή και εκτέλεση ή περαιτέρω διαβίβαση προς εκτέλεση εντολών (παραγγελιών) του Πελάτη για κατάρτιση 
συναλλαγών αγοράς ή πώλησης για λογαριασμό του Πελάτη ενός ή περισσότερων Χρηματοπιστωτικών Μέσων του άρθρου 5 του ν. 
3606/2007, στους τόπους εκτέλεσης που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών της ΑΕΠΕΥ.  
2. Η ΑΕΠΕΥ δύναται να επιδιώκει την εκτέλεση της εντολής του Πελάτη με οποιονδήποτε επιτρεπόμενο από την εκάστοτε 
εφαρμοστέα νομοθεσία και πρακτική της αγοράς τρόπο και, ενδεικτικά, i) να εκτελεί την εντολή του Πελάτη απευθείας σε 
οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), ii) να διαβιβάζει προς εκτέλεση την εντολή του Πελάτη σε τρίτο 
διαμεσολαβητή αγοράς («Εκτελούσα Επιχείρηση»), ο οποίος ενδέχεται να εκτελέσει την εντολή με οποιονδήποτε τρόπο, κατά την 
πολιτική εκτέλεσης που εφαρμόζει, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικοποίησης ή διασταύρωσης της εντολής με εντολή άλλου 
πελάτη του, και iii) να προβαίνει σε εσωτερικοποίηση της εντολής του Πελάτη ή στη διασταύρωση της εντολής του με εντολή άλλου 
πελάτη της, στο βαθμό που θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Οι συναλλαγές προς εκτέλεση των εντολών θα καταρτίζονται από την ΑΕΠΕΥ 
ή από τις «Εκτελούσες Επιχειρήσεις», κατ’ επιλογή της ΑΕΠΕΥ, είτε στο όνομα του Πελάτη είτε στο όνομα της ΑΕΠΕΥ, για λογαριασμό 
του Πελάτη. Την εκκαθάριση των συναλλαγών θα διενεργεί είτε η ίδια η ΑΕΠΕΥ είτε μέσω άλλης επιχείρησης που θα εκκαθαρίζει τη 
συναλλαγή («Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση»), που δύναται να αναλαμβάνει καθήκοντα φύλαξης των χρηματοπιστωτικών μέσων 
(ενεργώντας ως «Θεματοφύλακας»), όπως θα ενημερώνει εκάστοτε τον Πελάτη η ΑΕΠΕΥ. 
3. Η παρούσα σύμβαση είναι συμπληρωματική της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών μεταξύ Πελάτη-ΑΕΠΕΥ. Σε 
περίπτωση αντίθεσης μεταξύ, αφενός, των όρων της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και, αφετέρου, των όρων της 
παρούσας ειδικής σύμβασης, υπερισχύουν οι τελευταίοι. 
4. Για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών του Πελάτη για την κατάρτιση 
συναλλαγών σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα του άρθρου 5 στοιχ. δ έως ι (παράγωγα) του ν.3606/2007 συνάπτεται ειδική σύμβαση.  
5. Η ΑΕΠΕΥ, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της κατά την παρούσα σύμβαση, δεν αναλαμβάνει να παρέχει στον Πελάτη 
παρά μόνον τις υπηρεσίες που ρητώς συμφωνούνται σ’ αυτήν. Επομένως, η ΑΕΠΕΥ: 
α) Δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να πληροφορεί τον Πελάτη  
- για την κατάσταση ή την προοπτική των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων, στα οποία αυτός επενδύει ή έχει επενδύσει, ούτε 
να διατυπώνει απόψεις για τυχόν ζημία, την οποία αυτός είναι δυνατό να υποστεί από μεταβολές των τιμών των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης για λογαριασμό του και κατέχονται στη συνέχεια από την ΑΕΠΕΥ ή από 
Θεματοφύλακα, κατ’ εντολή της, για λογαριασμό του Πελάτη, ούτε 
- για συνθήκες, η συνδρομή των οποίων επιδρά θετικά ή αρνητικά στις τιμές αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων.  
Τυχόν ενημέρωση ή πληροφόρηση ή διατύπωση απόψεων προς τον Πελάτη με την ευκαιρία συναλλαγής δεν συνιστά εκπλήρωση 
συμβατικής υποχρεώσεως, μη εφαρμοζομένων κατά συνέπεια των διατάξεων των άρθρων 332 επ. ΑΚ και αποκλειομένης κάθε 
ευθύνης της ΑΕΠΕΥ από τις διατάξεις αυτές ή από άλλες διατάξεις νόμου. 
β) Δεν αναλαμβάνει επίσης τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Πελάτη ούτε και οποιαδήποτε άσκηση διακριτικής ευχέρειας ως 
προς τη διενέργεια επενδύσεων για λογαριασμό του Πελάτη. Κατά συνέπεια η ΑΕΠΕΥ διενεργεί συναλλαγές μόνο και αποκλειστικά 
ύστερα από εντολή του Πελάτη ο οποίος αναλαμβάνει και την πλήρη ευθύνη της λήψης των επενδυτικών του αποφάσεων. 
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Ο Πελάτης δηλώνει πως αντιλαμβάνεται ότι για την παροχή άλλων επενδυτικών υπηρεσιών πλην των περιλαμβανομένων στην 
παρούσα (όπως π.χ. παροχή επενδυτικών συμβουλών, διαχείριση χαρτοφυλακίου ή άλλων επενδυτικών υπηρεσιών) θα πρέπει να 
συνάψει ειδική σύμβαση με την ΑΕΠΕΥ. 
6. Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται όπως, καθόλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ενεργώντας για λογαριασμό του Πελάτη, τον 
αντιπροσωπεύει απέναντι σε Εκτελούσες Επιχειρήσεις και,  εν γένει, Πιστωτικά Ιδρύματα, κάθε είδους Επιχειρήσεις Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών, θεσμικούς επενδυτές και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, όπως Εταιρίες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων, εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων, των οποίων ο Πελάτης είναι ή πρόκειται να καταστεί δικαιούχος, χρηματιστήρια, 
οργανωμένες αγορές, πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), κεντρικά μητρώα και μητρώα καταχώρισης 
χρηματοπιστωτικών μέσων, θεματοφύλακες στους οποίους κατατίθενται ή πρόκειται να κατατίθενται χρηματοπιστωτικά μέσα που 
αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών για λογαριασμό του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, καθώς και απέναντι σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο, για τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας και πράξης που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ή 
αποτελεί παρακολούθημά της, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων που συνδέονται με την εκτέλεση, περάτωση και εκκαθάριση των 
συναλλαγών, και γενικώς για την υπογραφή επ' ονόματι και για λογαριασμό του Πελάτη κάθε πράξεως και εγγράφου που είναι 
αναγκαία για την διενέργεια των ως άνω πράξεων. Η ΑΕΠΕΥ έχει σχετικώς δικαίωμα παροχής περαιτέρω υπεξουσιοδοτήσεως. 

II.  Λήψη και διαβίβαση-Εκτέλεση εντολών  

1. Η ΑΕΠΕΥ λαμβάνει και εκτελεί ή διαβιβάζει προς εκτέλεση τις εντολές του Πελάτη επί των χρηματοπιστωτικών μέσων ως προς τα 
οποία παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος IV της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών, τους ειδικούς τυχόν όρους της εντολής του Πελάτη, καθώς και την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών της ΑΕΠΕΥ, η οποία έχει  
ήδη γνωστοποιηθεί στον Πελάτη και στην οποία συναινεί ρητά με την παρούσα. 
2. Αν ο Πελάτης επιθυμεί να δίνει εντολές προς την ΑΕΠΕΥ, για την επένδυση χρημάτων του σε χρηματοπιστωτικά μέσα, μέσω 
Διαδικτύου (Internet Trading) ή μέσω λογισμικού, που δύναται να παρέχεται από την Εταιρία ή από τρίτο πάροχο στον Πελάτη, 
προκειμένου να του επιτραπεί πρόσβαση στην Υπηρεσία ηλεκτρονικών συναλλαγών, τότε η παροχή της ανωτέρω Υπηρεσίας θα 
ρυθμίζεται από ειδική έγγραφη συμφωνία. 
3. Στην περίπτωση Ιδιώτη Πελάτη, αναφορικά με τις υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης ή εκτέλεσης εντολών με ή χωρίς παρεπόμενες 
υπηρεσίες σε μη σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως αυτά ορίζονται εκάστοτε από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, 
σε ελληνικές και ξένες αγορές, η ΑΕΠΕΥ δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συμβατότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου ή της 
υπηρεσίας που παρέχεται και, επομένως, ο Πελάτης δεν καλύπτεται από την προστασία που απορρέει από τους σχετικούς κανόνες 
επαγγελματικής συμπεριφοράς, στο βαθμό που οι σχετικές εντολές του πελάτη θα δίδονται με δική του πρωτοβουλία. 
4. Στην περίπτωση Ιδιώτη Πελάτη, για την εκτίμηση της συμβατότητας των σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων με το επενδυτικό 
προφίλ του Πελάτη, η ΑΕΠΕΥ ζητά πληροφορίες για τη γνώση και την εμπειρία του Πελάτη, που θα βεβαιώνουν ότι ο Πελάτης είναι σε 
θέση να κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται με το ζητούμενο επενδυτικό προϊόν ή υπηρεσία. Οι πληροφορίες αυτές 
παρέχονται μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου που έχει ήδη χορηγηθεί από την ΑΕΠΕΥ πριν από τη σύναψη της 
παρούσας ή εφόσον απαιτείται σε τυχόν επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, ή σε κάθε άλλη 
περίπτωση που η ΑΕΠΕΥ κρίνει απαραίτητο. Ο Πελάτης δηλώνει δε και εγγυάται ότι οι πληροφορίες που παρέχει είναι ολοκληρωμένες  
και ακριβείς από κάθε ουσιώδη άποψη. Εάν ο Πελάτης δεν παρέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση ή αν η ΑΕΠΕΥ θεωρήσει, στη βάση 
της διαθέσιμης πληροφόρησης, ότι συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν ή υπηρεσία δεν είναι συμβατό/ή με το επενδυτικό προφίλ του 
Πελάτη, τον προειδοποιεί σχετικά πριν προβεί στην διεκπεραίωση της συναλλαγής ή την παροχή της υπηρεσίας. 
5. Στην περίπτωση Επαγγελματία Πελάτη, η ΑΕΠΕΥ δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συμβατότητα κάθε χρηματοπιστωτικού 
μέσου, σύνθετου ή μη, ή της επενδυτικής ή κάθε σχετικής με τις ανωτέρω επενδυτικές υπηρεσίες παρεπόμενης υπηρεσίας που 
παρέχεται με το επενδυτικό του προφίλ και τεκμαίρει ότι ο Πελάτης λόγω της ιδιότητάς του ως επαγγελματία, είναι σε θέση να 
κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται με το ζητούμενο επενδυτικό προϊόν ή υπηρεσία. Επομένως, ο Επαγγελματίας Πελάτης δεν 
καλύπτεται από την προστασία που απορρέει από τους σχετικούς κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς. Παρ’ όλα αυτά, και χωρίς η 
ΑΕΠΕΥ να αναλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη, η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να ζητήσει από τον Πελάτη κατά την κρίση της οποιαδήποτε 
σχετική πληροφορία για τη διαμόρφωση του επενδυτικού του προφίλ. Ωστόσο, ρητά επισημαίνεται στον Πελάτη ότι αυτός 
υποχρεούται να προβεί σε δική του αξιολόγηση ως προς οποιαδήποτε συναλλαγή εξετάζει, χωρίς να βασίζεται σε οποιαδήποτε 
πληροφορία έχει συλλέξει η ΑΕΠΕΥ στο πλαίσιο του ελέγχου συμβατότητας που αυτή διενεργεί ως προς οποιαδήποτε τυχόν 
επένδυση. 
6. Σε περίπτωση που η εντολή του Πελάτη αναφέρεται σε αγορές ή ΠΜΔ όπου δεν συμμετέχει η ΑΕΠΕΥ και η τελευταία, με την 
επιφύλαξη αντίθετων οδηγιών του Πελάτη ή επιλογής άλλων εκ των άνω τρόπων εκτέλεσης, διαβιβάζει την εντολή προς εκτέλεση σε 
Εκτελούσα Επιχείρηση της επιλογής της, ρητά επισημαίνεται στον Πελάτη ότι η Εκτελούσα Επιχείρηση θα προβαίνει σε εκτέλεση 
σύμφωνα με την πολιτική που η ίδια έχει θεσπίσει. Η ΑΕΠΕΥ καταβάλλει κάθε επιμέλεια ως προς την επιλογή της Εκτελούσας 
Επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πολιτική επιλογής αντισυμβαλλομένου που εμπεριέχεται στην πολιτική εκτέλεσης της 
ΑΕΠΕΥ, δεν ευθύνεται όμως ως προς πράξεις ή παραλείψεις της Εκτελούσας Επιχείρησης, καθώς η τελευταία αποτελεί νομικά και 
οικονομικά αυτόνομη επιχείρηση. Τεκμαίρεται ότι η λειτουργία Εκτελούσας Επιχείρησης βάσει άδειας λειτουργίας από αρμόδια Αρχή  
κράτους μέλους για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΠΕΥ ή πιστωτικού ιδρύματος ή ΟΣΕΚΑ ή, προκειμένου περί τρίτων κρατών, 
βάσει ισοδύναμων κανόνων εποπτείας αποκλείει την ύπαρξη πταίσματος της ΑΕΠΕΥ. Ενδεικτικός κατάλογος των επιχειρήσεων με τις 
οποίες συνεργάζεται η ΑΕΠΕΥ παρατίθεται στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών η οποία έχει ήδη γνωστοποιηθεί στον Πελάτη. 
7. Η ΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει τις εντολές του Πελάτη, για την αγορά ή πώληση των χρηματοπιστωτικών μέσων, προς την Εκτελούσα 
Επιχείρηση, η οποία θα δεσμευτεί συμβατικά από την ΑΕΠΕΥ να τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς στο όνομα της ΑΕΠΕΥ με την 
ένδειξη «Λογαριασμοί Πελατών», και να εισπράττει τα μερίσματα ή άλλα ωφελήματα των αξιών αυτών για λογαριασμό του Πελάτη 
και να φυλάσσει τις αξίες αυτές σύμφωνα με τους νόμους και συνήθειες του τόπου που διεξάγει τις εργασίες της. 
8. Η ΑΕΠΕΥ δεν υποχρεούται να διαβιβάζει εντολές του Πελάτη κατά τους παρόντες ειδικούς όρους σε Εκτελούσα Επιχείρηση, 
παρά μόνον εφόσον αποδεχθεί ειδικώς τη διαβίβαση των σχετικών εντολών, πράγμα που εξαρτάται, ιδίως, από την ύπαρξη 
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συμβάσεως συνεργασίας της ΑΕΠΕΥ με Εκτελούσα Επιχείρηση, που δικαιούται να καταρτίσει συναλλαγές στα χρηματοπιστωτικά μέσα 
που αποτελούν αντικείμενο της εντολής του Πελάτη. 
9. Η ΑΕΠΕΥ καταβάλλει την οφειλόμενη επιμέλεια για την εκτέλεση των εντολών του Πελάτη, εφόσον τούτο είναι δυνατόν κατά τη 
συνήθη πορεία των πραγμάτων στη σχετική με τη συναλλαγή αγορά. Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται σε περίπτωση αδυναμίας εκτελέσεως 
των εντολών αυτών, εν όλω ή εν μέρει.  Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, η ΑΕΠΕΥ λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελματίες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την 
εκτέλεση εντολών τους, καθώς και, εν γένει, κατά τον χειρισμό «εντολών» προς κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασμό των Πελατών 
της. Προς τούτο η ΑΕΠΕΥ έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική εκτέλεσης εντολών, που στοχεύει στην, κατά το δυνατό, βέλτιστη 
εκτέλεσή τους, και έχει θεσπίσει διαδικασίες, η τήρηση των οποίων ελέγχεται, κατά τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της. Η 
πολιτική εκτέλεσης από την ΑΕΠΕΥ των εντολών των πελατών της περιγράφεται στο Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο που έχει 
θέσει στη διάθεσή του η ΑΕΠΕΥ και το οποίο ο Πελάτης έχει μελετήσει. 
10. Η ΑΕΠΕΥ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ενημέρωσης του Πελάτη για τυχόν εταιρικές πράξεις που επηρεάζουν τα 
χρηματοπιστωτικά του μέσα (π.χ. αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης, γενικές συνελεύσεις, εισπράξεις 
μερισμάτων κλπ) ή για εν γένει φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις του από την εκτέλεση εντολών του. 
11. Σε περίπτωση εντολής του Πελάτη με όριο που αφορά μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά η οποία δεν εκτελείται αμέσως 
υπό τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, ο Πελάτης με την παρούσα παρέχει τη ρητή γενική εντολή του προς την ΑΕΠΕΥ να 
ανακοινώνει δημόσια την εντολή αυτή του Πελάτη με τρόπο προσιτό στους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά, εκτός εάν ο Πελάτης 
έχει δώσει ρητά άλλες οδηγίες. Η ΑΕΠΕΥ θα θεωρείται ότι εκπλήρωσε την ανωτέρω υποχρέωσή της, εάν διαβιβάσει την εντολή του 
Πελάτη σε οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης. 
12. Εκτός και αν άλλως ρητώς συμφωνήθηκε με τον Πελάτη, η ΑΕΠΕΥ δικαιούται, κατά την κρίση της και εφόσον τούτο αρμόζει στα 
συναλλακτικά ήθη στη σχετική με τη συναλλαγή αγορά ή είναι προς το συμφέρον του Πελάτη, να προβαίνει σε τμηματική εκτέλεση 
των εντολών του Πελάτη.  

III. Εκκαθάριση - Οικονομικές συναλλαγές - Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

1. Για κάθε συναλλαγή που καταρτίζει ΑΕΠΕΥ για λογαριασμό του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, σε εκτέλεση 
εντολής του, εκδίδει σε ηλεκτρονική μορφή «Πινακίδιο Εκτέλεσης Συναλλαγής» (στο εξής «το Πινακίδιο»). Το Πινακίδιο αυτό 
βεβαιώνει μόνον την κατάρτιση της συναλλαγής με την εκτέλεση της εντολής του Πελάτη και δεν πιστοποιεί την εκπλήρωση των εξ 
αυτής απορρεουσών για τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώσεων ούτε ως προς τη σχέση της ΑΕΠΕΥ με τον Πελάτη ούτε ως προς την 
τυχόν σχέση του Πελάτη με την Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση – Θεματοφύλακα ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΠΕΥ, που ενεργεί για 
λογαριασμό του Πελάτη, με την Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση-Θεματοφύλακα. Η ΑΕΠΕΥ στην περίπτωση που λαμβάνει επιβεβαίωση 
από τρίτο, θέτει στη διάθεση του Πελάτη το Πινακίδιο, μόνον εφόσον η Εκτελούσα Επιχείρηση αποστείλει στην ΑΕΠΕΥ οριστική 
επιβεβαίωση για την εκτέλεση της συναλλαγής ή άλλα στοιχεία που δεσμεύουν οριστικά και αμετάκλητα την Εκτελούσα Επιχείρηση 
έναντι της ΑΕΠΕΥ ως προς την εκτέλεση της συναλλαγής. 
2. Αν η ΑΕΠΕΥ εκτελέσει εντολές του Πελάτη παρά το γεγονός ότι εκείνος δεν έχει τηρήσει τις προβλεπόμενες στη Σύμβαση Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών (υπό V.B.1.) υποχρεώσεις του για προκαταβολή του αντιτίμου ή παράδοσης των χρηματοπιστωτικών μέσων, 
ο Πελάτης υποχρεούται να καταθέσει την αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που αγοράστηκαν για λογαριασμό του ή να θέσει στην 
διάθεση της ΑΕΠΕΥ τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που πωλήθηκαν για λογαριασμό του και να καταβάλλει την προμήθεια της ΑΕΠΕΥ και 
τα εν γένει έξοδα συναλλαγής το αργότερο δέκα λεπτά πριν από το τέλος λειτουργίας της αγοράς στην οποία αποκτήθηκαν τα 
Χρηματοπιστωτικά Μέσα, την ημέρα κατά την οποία η ΑΕΠΕΥ υποχρεούται να εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής του τιμήματος 
ή παράδοσης των χρηματοπιστωτικών μέσων στο σύστημα εκκαθάρισης της συναλλαγής. Διαφορετικά, καθίσταται αυτοδικαίως 
υπερήμερος και η ΑΕΠΕΥ, χωρίς να απαιτείται όχλησή του, εξουσιοδοτείται από τον Πελάτη να προβεί είτε αμέσως, την ίδια ημέρα, 
είτε οποιαδήποτε επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε πώληση των Χρηματοπιστωτικών Μέσων που αγοράστηκαν για λογαριασμό του, 
ευθυνομένου του Πελάτη για κάθε ζημία της ΑΕΠΕΥ από την καθυστέρηση αυτή, θετική ή αποθετική (διαφυγόν κέρδος).  To 
οφειλόμενο από τον Πελάτη κεφάλαιο τοκίζεται με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης.  Ως 
οφειλόμενο κεφάλαιο λογίζεται εκείνο το οποίο διέθεσε εξ ιδίων διαθεσίμων η ΑΕΠΕΥ προς εκπλήρωση υποχρεώσεων του Πελάτη 
από συναλλαγές που διενεργήθηκαν μέσω της ΑΕΠΕΥ στο πλαίσιο της παρούσας, μετά των τυχόν επιβαρύνσεων, εξόδων και λοιπών 
προσαυξήσεων.  
3. Ρητά συμφωνείται ότι για την κατάρτιση συναλλαγών αγοράς Χρηματοπιστωτικών Μέσων με πίστωση του τιμήματος από την 
ΑΕΠΕΥ, απαιτείται η σύναψη ειδικής,  έγγραφης συμφωνίας των μερών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.  
4. Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση εντολών λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Πελάτης στο 
πλαίσιο της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή οποιασδήποτε από τις ειδικές συμβάσεις που έχει καταρτίσει με την 
ΑΕΠΕΥ. 
5. Ως παράδοση Άυλων τίτλων από τον Πελάτη προς την ΑΕΠΕΥ (και, αντίστοιχα, παραλαβή τους από την ΑΕΠΕΥ) θεωρείται η 
οριστική εγγραφή τους σε Λογαριασμό Άυλων Τίτλων με χειριστή την ΑΕΠΕΥ ή με την παροχή εξουσιοδότησης στην ΑΕΠΕΥ καθώς και 
κάθε άλλης συνδρομής για την κίνηση του λογαριασμού στο Θεματοφύλακα που είναι κατατεθειμένοι οι εν λόγω τίτλοι, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω Χρηματοπιστωτικά Μέσα δύναται να διακινήσει ελευθέρως η ΑΕΠΕΥ. Ο Πελάτης παραδίδει ενσώματους 
τίτλους χρηματοπιστωτικών μέσων και κάθε είδους αποδεικτικά ή βεβαιωτικά έγγραφα προς την ΑΕΠΕΥ, με την παροχή 
εξουσιοδότησης στην ΑΕΠΕΥ καθώς και κάθε άλλης συνδρομής για την κίνηση του λογαριασμού στο Θεματοφύλακα που είναι 
κατατεθειμένοι οι εν λόγω τίτλοι. Η ΑΕΠΕΥ δύναται να αρνηθεί να αποδεχθεί και να παραλάβει Χρηματοπιστωτικά Μέσα για 
λογαριασμό του Πελάτη ή να αρνηθεί να ενεργήσει σύμφωνα με οδηγίες του Πελάτη ή οποιουδήποτε έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα, 
εφόσον εύλογα πιστεύει ότι η παραλαβή των Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή η συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Πελάτη ή η εκτέλεσή 
τους μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση διάταξης νόμου. 
6. Ως παράδοση Άυλων τίτλων εισηγμένων στο ΧΑ στον Πελάτη θεωρείται η μεταφορά τους από Λογαριασμό Αξιών με χειριστή την 
ΑΕΠΕΥ, σε Λογαριασμό Αξιών άλλου Χειριστή ή σε ειδικό λογαριασμό. Η παράδοση από την ΑΕΠΕΥ στον Πελάτη Άυλων τίτλων 
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εισηγμένων στο ΧΑ ως εκπλήρωση των εντολών του Πελάτη, διενεργείται με την καταχώρηση των τίτλων στη μερίδα του επενδυτή σε 
(υπο)λογαριασμό με χειριστή την ΑΕΠΕΥ. Η παράδοση από την ΑΕΠΕΥ άλλων άυλων ή ενσώματων τίτλων, ως εκπλήρωση των εντολών 
του Πελάτη στα πλαίσια της παρούσας διενεργείται με την εγγραφή των εν λόγω τίτλων σε λογαριασμό που τηρείται από 
θεματοφύλακα είτε απευθείας στο όνομα του Πελάτη είτε σε συλλογικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της ΑΕΠΕΥ για 
λογαριασμό Πελατών της. Η παράδοση και κάθε είδους αποδεικτικών ή βεβαιωτικών εγγράφων για δικαιώματα που έχουν αγορασθεί 
για λογαριασμό του Πελάτη, γίνεται την επομένη εργάσιμη της παραλαβής αυτών από το φορέα μέσω του οποίου γίνεται η 
εκκαθάριση των συναλλαγών ή από άλλο φορέα που τα εκδίδει. Τόπος παραλαβής των ως άνω εγγράφων είναι τα κεντρικά γραφεία 
της ΑΕΠΕΥ και τυχόν αποστολή τους στον Πελάτη γίνεται αποκλειστικά με δικά του έξοδα και με δική του ευθύνη. 
7. Απαιτήσεις της ΑΕΠΕΥ που προκύπτουν λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Πελάτη απέναντί της ως προς τις 
χρηματιστηριακές συναλλαγές που έχουν καταρτισθεί για λογαριασμό του (ανεκκαθάριστες απαιτήσεις στις σχέσεις Πελάτη – ΑΕΠΕΥ), 
όταν δηλαδή ο Πελάτης δεν έχει καταβάλει την αξία αγοραζομένων για λογαριασμό του χρηματοπιστωτικών μέσων, και που δεν 
συμψηφίζονται με ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του Πελάτη κατά της ΑΕΠΕΥ, διατηρούν την αυτοτέλεια τους και η ΑΕΠΕΥ 
εξουσιοδοτείται ρητώς να πωλήσει τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα του Πελάτη, των οποίων εκείνος δεν εξόφλησε προσηκόντως το 
τίμημα, χωρίς να αποκλείεται το δικαίωμα της για την επιδίωξη της ικανοποίησης των απαιτήσεων της βάσει λοιπών διατάξεων της 
νομοθεσίας και των λοιπών συμβάσεων που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη. 
8. Εφόσον η ΑΕΠΕΥ πωλήσει χρηματιστηριακά τις κινητές αξίες που ο Πελάτης είχε δώσει εντολή να αγορασθούν και αγοράσθηκαν 
για λογαριασμό του, χωρίς αυτός να έχει καταβάλει το τίμημα αγοράς τους, ή αγοράσει μετοχές του ιδίου είδους και αριθμού με 
αυτές που ο Πελάτης είχε δώσει εντολή να πωληθούν και πωλήθηκαν για λογαριασμό του, χωρίς αυτός να τις έχει θέσει στην διάθεση 
της ΑΕΠΕΥ ή να τις έχει μεταφέρει σε Λογαριασμό Αξιών που έχει δικαίωμα να κινεί η ΑΕΠΕΥ, ο Πελάτης ευθύνεται για την εις βάρος 
του προκύπτουσα διαφορά καθώς και για κάθε άλλη ζημία της ΑΕΠΕΥ θετική ή αποθετική. Κάθε δαπάνη για τον λόγο αυτό, δικαστική 
ή μη, βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον Πελάτη. Παραλλήλως, ισχύει η παρασχεθείσα υπό VIII.2 της Σύμβασης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών ανέκκλητη εξουσιοδότηση του Πελάτη προς την ΑΕΠΕΥ για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του που 
βρίσκονται στην κατοχή της ΑΕΠΕΥ προς ικανοποίηση της τελευταίας, αν μετά την κατά τα ανωτέρω εκποίηση εξακολουθεί να 
υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή του Πελάτη έναντι της ΑΕΠΕΥ. 
9. Η ΑΕΠΕΥ πιστώνει στον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του Πελάτη, όπως ορίζεται στο άρθρο V.Β.3. της Σύμβασης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών, τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στο αντίτιμο της πώλησης τίτλων του, κατά τη συνήθη πορεία των 
πραγμάτων, την ημέρα κατάρτισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής. Η πίστωση αυτή γίνεται υπό την αίρεση της καταβολής των 
σχετικών χρηματικών ποσών στην ΑΕΠΕΥ από τον φορέα, μέσω του οποίου γίνεται η εκκαθάριση των συναλλαγών στο συγκεκριμένο 
τόπο εκτέλεσης ή τον αντισυμβαλλόμενο αυτής, και μόνον εφόσον αυτά τα χρηματικά ποσά είναι διαθέσιμα στην ΑΕΠΕΥ καθίστανται 
διαθέσιμα και στον Πελάτη. Εφόσον τα ποσά αυτά δεν καταβληθούν στην ΑΕΠΕΥ, αυτή δικαιούται μονομερώς και με δική της 
πρωτοβουλία να προχωρεί σε ακύρωση των σχετικών εγγραφών πίστωσης έως ότου καταβληθούν πράγματι στην ΑΕΠΕΥ τα σχετικά 
χρηματικά ποσά. Η χρέωση του χρηματικού επενδυτικού λογαριασμού του Πελάτη, επί αγοράς τίτλων του, γίνεται την ημέρα 
κατάρτισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής. 
10. Ο Πελάτης βαρύνεται με κάθε δαπάνη, η οποία προκύπτει από την εκποίηση περιουσιακών του στοιχείων, καθώς επίσης και με 
όλα τα δικαστικά και άλλα έξοδα που σχετίζονται με την επιδίωξη απαίτησης της ΑΕΠΕΥ κατά του Πελάτη ή απαίτησης από 
υποκατάσταση της ΑΕΠΕΥ σε δικαιώματα τρίτων κατά του Πελάτη. 
11. Όταν οι συναλλαγές που διενεργεί η ΑΕΠΕΥ εκκαθαρίζονται από Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση/Θεματοφύλακα, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας 
σύμβασης για λογαριασμό του Πελάτη κατατίθενται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση/Θεματοφύλακα, 
συμπεριλαμβανομένης της καταχώρησης χρηματοπιστωτικών μέσων σε λογαριασμό κεντρικού μητρώου υπό άυλη μορφή με χειριστή 
τρίτο, θεματοφύλακα, συμφωνούνται τα εξής: α) η ΑΕΠΕΥ ευθύνεται μόνον ως προς την επιλογή της εν λόγω επιχείρησης, εφόσον η 
τελευταία επιλέγεται από την ΑΕΠΕΥ και β) οι αναλαμβανόμενες με την παρούσα σύμβαση έναντι του Πελάτη υποχρεώσεις της ΑΕΠΕΥ 
εκπληρώνονται με την προσήκουσα κατάρτιση της συναλλαγής από την ΑΕΠΕΥ και την προσήκουσα ενημέρωση της Εκκαθαρίζουσας 
Επιχείρησης/Θεματοφύλακα προς εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών του σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στη Σύμβαση 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υπό V.Β. 5. και 8.  Κατά συνέπεια, η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για ζημία του Πελάτη οφειλόμενη σε 
πράξεις ή παραλείψεις της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης/Θεματοφύλακα, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε υπαίτια συμπεριφορά της 
ΑΕΠΕΥ. Αντίστοιχα ισχύουν και στην περίπτωση πωλήσεως ή, εν γένει, διαθέσεως χρηματοπιστωτικών μέσων στο πλαίσιο της 
παρούσας σύμβασης για λογαριασμό του Πελάτη, όταν τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα κατέχει Εκκαθαρίζουσα 
Επιχείρηση/Θεματοφύλακας. 
12.  Σε περίπτωση που ο Πελάτης εκπληρώσει το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων του σε άλλο νόμισμα πλην του Ευρώ ή σε 
περίπτωση που τηρούνται σε Θεματοφύλακα χρηματικά ποσά του Πελάτη σε άλλο νόμισμα, η ΑΕΠΕΥ δύναται να μετατρέπει, για 
λόγους μηχανογραφικής παρακολούθησης, το χρηματικό υπόλοιπο του Πελάτη σε Ευρώ με βάση την ισχύουσα, κατά τη μετατροπή σε 
ευρώ, ισοτιμία. Η ΑΕΠΕΥ συμφωνεί την ισοτιμία νομισμάτων με Τράπεζα της επιλογής της. Σε περίπτωση μεταβολής της ισοτιμίας του 
άλλου νομίσματος σε σχέση με το Ευρώ, η ΑΕΠΕΥ θα προβαίνει σε σχετικές προσαρμογές. 
13. Η ΑΕΠΕΥ δεν θα διαθέτει, επιβαρύνει ή διαχειρίζεται με άλλο τρόπο τις φυλασσσόμενες για λογαριασμό του Πελάτη άυλες 
κινητές αξίες παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και, γενικότερα, της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών με τον Πελάτη, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες υπάρχει μεταξύ της ΑΕΠΕΥ και του Πελάτη ειδική συμφωνία. 
14. Η ΑΕΠΕΥ δύναται και εφόσον δεν έχει λάβει άλλη σχετική οδηγία του Πελάτη, να ανταλλάσσει κινητές αξίες του Πελάτη με 
άλλες, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης, αλλαγής της ονομαστικής αξίας, μετατροπής ή ανάλογης διαδικασίας.   
15.  Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται – χωρίς να υποχρεούται - να ειδοποιεί τον Πελάτη για αποφάσεις εκδοτριών εταιριών, μετοχές των οποίων 
βρίσκονται σε λογαριασμό του Πελάτη με χειριστή την ΑΕΠΕΥ, με αντικείμενο την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αυτή γίνεται 
με άσκηση δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων. Η εν λόγω ειδοποίηση θα γίνεται είτε τηλεφωνικώς είτε με 
αποστολή τηλεομοιοτυπικού μηνύματος ή ηλεκτρονικού μηνύματος (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), όπως ειδικότερα έχει 
συμφωνηθεί στη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Με την ειδοποίηση, η ΑΕΠΕΥ θα γνωστοποιεί στον Πελάτη την 
προθεσμία, εντός της οποίας ο Πελάτης δύναται να δώσει στην ΑΕΠΕΥ οδηγίες για την άσκηση ή όχι του σχετικού δικαιώματος. Σε 
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περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ή μεταβολής της ονομαστικής αξίας μετοχών του 
Πελάτη καταχωρημένες σε λογαριασμό του Πελάτη με Χειριστή την ΑΕΠΕΥ, η τελευταία θα πιστώνει τις νέες μετοχές που αποκτά ο 
Πελάτης στον Επενδυτικό Λογαριασμό Χρηματοπιστωτικών Μέσων του Πελάτη, όπως ορίζεται στο άρθρο V.Β.4. της Σύμβασης 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όταν παραλάβει τις νέες μετοχές από την εκδότρια εταιρία.  
16. Σε περίπτωση διανομής μερίσματος μετοχών ή εισπράξεως τοκομεριδίων τίτλων σταθερού εισοδήματος ή καταβολής άλλων 
προσόδων από άυλες κινητές αξίες του Πελάτη που φυλάσσονται από την ΑΕΠΕΥ στο πλαίσιο των παρόντων ειδικών όρων, η ΑΕΠΕΥ 
θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εισπράττει το μέρισμα, τα τοκομερίδια ή τις άλλες προσόδους, εξουσιοδοτούμενη και 
με την παρούσα από τον Πελάτη για την είσπραξή τους. Το καθαρό ποσό που εισπράττει η ΑΕΠΕΥ – μετά την αφαίρεση του φόρου και 
άλλων παρακρατήσεων που ορίζει ο νόμος – θα το πιστώνει στο Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του Πελάτη.  
17. Ο Πελάτης θα προκαταβάλει στην ΑΕΠΕΥ οποιοδήποτε ποσό τυχόν κληθεί να καταβάλει η ΑΕΠΕΥ εξ οιασδήποτε αιτίας για τυχόν 
δαπάνες, απώλεια, ευθύνη προς αποζημίωση ή έξοδα, που απορρέουν στο πλαίσιο φύλαξης των άυλων κινητών αξιών του  
Πελάτη σε λογαριασμό αξιών με  χειριστή την ΑΕΠΕΥ. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί σχετικώς την ΑΕΠΕΥ να χρεώνει με τα ποσά αυτά τον 
Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του. 
18. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας ειδικής σύμβασης ή της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ο Πελάτης 
υποχρεούται να υποδείξει χωρίς υπαίτια βραδύτητα και προσηκόντως στην ΑΕΠΕΥ τον Χειριστή /  Θεματοφύλακα, στον οποίο η 
ΑΕΠΕΥ θα παραδώσει τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα για λογαριασμό του. Η υπόδειξη αυτή πρέπει να έχει γίνει το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες μετά την καταγγελία της, εφόσον η καταγγελία γίνει από την ΑΕΠΕΥ ή ταυτόχρονα με την καταγγελία, εφόσον αυτή γίνει από 
τον Πελάτη. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της υποδείξεως, η ΑΕΠΕΥ υποχρεούται να παραδώσει ή να φροντίσει για την 
παράδοση, με έξοδα και κατ’ εντολή του Πελάτη, σε οποιονδήποτε χειριστή λογαριασμού άυλων αξιών στο Σ.Α.Τ. όλα τα 
Χρηματοπιστωτικά Μέσα που φυλάσσει  για λογαριασμό του σε λογαριασμό αξιών του Πελάτη με χειριστή την ίδια. Η ΑΕΠΕΥ, 
παραδίδοντας σχετική ανάλυση, θα λάβει όλα τα οφειλόμενα σ’ αυτήν έως την ημερομηνία λήξης της σύμβασης ποσά πριν από την 
παράδοση των Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας παράδοσης, η ΑΕΠΕΥ απαλλάσσεται από 
οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν απορρέει από τους παρόντες ειδικούς όρους και την παρούσα ειδική σύμβαση. 
19. Αν ο Πελάτης δεν υποδείξει στην ΑΕΠΕΥ εμπροθέσμως, κατά τα ανωτέρω, και προσηκόντως, κατά τις ειδικότερες οδηγίες της 
ΑΕΠΕΥ, Χειριστή Λογαριασμού / Θεματοφύλακα, στον οποίο η ΑΕΠΕΥ δύναται να παραδώσει τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα του Πελάτη 
που φυλάσσει, ο Πελάτης καθίσταται υπερήμερος και παύει η ΑΕΠΕΥ να ευθύνεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει 
της παρούσας σύμβασης και, γενικώς, για τη φύλαξη των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, δικαιουμένη να τα μεταφέρει και σε ειδικό 
λογαριασμό με χειριστή την ΕΧΑΕ, ειδοποιώντας σχετικώς τον Πελάτη ο οποίος ρητώς την εξουσιοδοτεί δια της παρούσης για τα 
ανωτέρω. 
20. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να εισπράττει χρηματικά ποσά ή να παραλαμβάνει χρηματοπιστωτικά μέσα απευθείας από 
Εκτελούσες ή Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις ή Θεματοφύλακες που κατέχουν περιουσιακά του στοιχεία, χωρίς τη διαμεσολάβηση και 
με τη σύμφωνη γνώμη της ΑΕΠΕΥ. Εφόσον πάντως ήθελε συμβεί κάτι τέτοιο, υποχρεούται να ενημερώνει σχετικώς χωρίς υπαίτια 
βραδύτητα την ΑΕΠΕΥ. 

IV.  Εξουσιοδοτήσεις του Πελάτη 

1. Ο Πελάτης παρέχει με την παρούσα στην ΑΕΠΕΥ την πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση, όπως αυτή, μέσω των αρμοδίων 
οργάνων της, τον εκπροσωπεί έναντι φορέων εκκαθάρισης, διαμεσολαβητών αγοράς ή οργανωμένων χρηματιστηριακών αγορών και 
πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης, πιστωτικών ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και έναντι 
οιουδήποτε προσώπου, για τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας και πράξης που διενεργείται στο πλαίσιο των παρεχόμενων με την 
παρούσα επενδυτικών υπηρεσιών, ή που συνδέεται με αυτές. 
2. Ο Πελάτης παρέχει επίσης, με την παρούσα στην ΑΕΠΕΥ κάθε απαιτούμενη εξουσιοδότηση όπως, μέσω των αρμοδίων οργάνων 
της ή μέσω των υπαλλήλων της που αυτή θα εξουσιοδοτεί, υπογράφει για λογαριασμό του και στο όνομά του, κάθε αναγκαίο 
έγγραφο για την εκτέλεση των εντολών του, καθώς και την εκκαθάριση και διακανονισμό αυτών, ή την παροχή των επενδυτικών 
υπηρεσιών της παρούσας γενικότερα. 
3. Ο Πελάτης παρέχει, επίσης, με την παρούσα στην ΑΕΠΕΥ κάθε απαιτούμενη εξουσιοδότηση για την κίνηση των λογαριασμών του 
που τηρούνται σε αυτή ή σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ΕΧΑΕ ή άλλων φορέων εκκαθάρισης, διαμεσολαβητών αγοράς, 
πιστωτικών ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, στα πλαίσια των παρεχόμενων με την παρούσα επενδυτικών 
υπηρεσιών. 
4. Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις είναι ανέκκλητες για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας και μέχρι την εκκαθάριση των 
συναλλακτικών σχέσεων του Πελάτη με την ΑΕΠΕΥ, καθόσον αυτές αφορούν και το συμφέρον της ΑΕΠΕΥ, η οποία ρητά δηλώνει ότι 
αποδέχεται τις χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις. Ο Πελάτης εγκρίνει από τώρα όλες τις ενέργειες και πράξεις της κατά τα ανωτέρω 
εξουσιοδοτημένης ΑΕΠΕΥ ως νόμιμες, ισχυρές και απρόσβλητες. 

V.  Ενημέρωση του πελάτη σχετικά με την εκτέλεση των εντολών του  

1. Μετά την εκτέλεση της εντολής, η ΑΕΠΕΥ  αποστέλλει στον Πελάτη  ειδοποίηση για την επιβεβαίωση εκτέλεσης της εντολής του, 
εντός του αντικειμενικά απαραίτητου χρόνου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα από την εκτέλεση της 
εντολής ή μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης που της αποστέλλει τρίτος, εάν η ΑΕΠΕΥ λαμβάνει επιβεβαίωση από τρίτο. Η ΑΕΠΕΥ δεν 
αποστέλλει ειδοποίηση για την επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής εάν πρόκειται να αποσταλεί άμεσα στον Πελάτη από άλλο πρόσωπο 
επιβεβαίωση που περιέχει τις ίδιες πληροφορίες. Η ειδοποίηση για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης της εντολής («πινακίδιο»), 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις προβλεπόμενες στις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις πληροφορίες. Σε περίπτωση εντολής η 
οποία αφορά μερίδια ή μετοχές οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και η οποία εκτελείται περιοδικά, η ΑΕΠΕΥ  ενημερώνει τον 
Πελάτη το αργότερο κάθε έξι μήνες, ενώ όταν η ΑΕΠΕΥ εκτελεί εντολές για λογαριασμό Πελάτη που αφορούν ομόλογα για τη 
χρηματοδότηση συμβάσεων ενυπόθηκων δανείων με τον πελάτη αυτό, γνωστοποιεί τη συναλλαγή ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των 
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όρων του ενυπόθηκου δανείου, το αργότερο ένα μήνα μετά την εκτέλεση της σχετικής εντολής, χωρίς να υπέχει άλλη υποχρέωση 
ενημέρωσης. 
2. Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Χρηματιστηριακών Συναλλαγών της 
ΑΕΠΕΥ, να πληροφορείται από αυτό σχετικά με την εκτέλεση και τις συνθήκες εκτέλεσης των εντολών του. Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται 
έναντι του Πελάτη για πληροφορίες που του παρέχει βάσει στοιχείων που της έχει παράσχει η «Εκτελούσα Επιχείρηση» πριν αυτά 
οριστικοποιηθούν, αν η τελευταία στη συνέχεια διορθώσει τα εν λόγω στοιχεία. 
3. Η ΑΕΠΕΥ ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με κάθε ουσιώδη δυσχέρεια που μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση των εντολών του, 
αμέσως μόλις λάβει γνώση της δυσχέρειας αυτής. 
4. Κατόπιν γραπτού αιτήματός του Πελάτη, η ΑΕΠΕΥ θα αποστείλει την ανάλυση των προμηθειών ή χρεώσεων, που σχετίζονται με 
την εκτελεσθείσα εντολή. 
5. Αντιρρήσεις του Πελάτη, που αφορούν οποιοδήποτε στοιχείο των συναλλαγών που καταρτίσθηκαν για λογαριασμό του και 
συμπεριλαμβάνεται στην κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του από την ΑΕΠΕΥ, πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν εγγράφως σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (υπό VI.3.).  

VI.  Ευθύνη της ΑΕΠΕΥ 

1. Η ΑΕΠΕΥ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών της παρούσας. Ακόμα και αν σε πληροφορίες 
που αφορούν συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο γίνεται αναφορά σε εγγυημένη απόδοση, η εγγύηση αυτή παρέχεται από τον 
εκδότη ή τρίτο πρόσωπο και όχι από την ΑΕΠΕΥ. Η ΑΕΠΕΥ δεν υπόσχεται συγκεκριμένη απόδοση από τις παρεχόμενες επενδυτικές 
υπηρεσίες και κάθε τυχόν αναφορά σε απόδοση αφορά παρελθόντα χρόνο ή απλή εκτίμηση της ΑΕΠΕΥ. Ρητώς δε τονίζεται ότι 
προηγούμενες αποδόσεις χρηματοπιστωτικών μέσων δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές αποδόσεις. 
2. Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία του Πελάτη από τις εκάστοτε παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που θα οφείλεται σε 
μεταβολή των συνθηκών της αγοράς, των ισοτιμιών των νομισμάτων ή και σε επιλογές και αποφάσεις της ΑΕΠΕΥ, οι οποίες εκ των 
υστέρων ήθελαν αποδειχθεί μη επωφελείς, εκτός εάν παράνομα και υπαίτια ζημίωσε τον Πελάτη με πράξεις ή παραλείψεις της. Η 
ΑΕΠΕΥ ευθύνεται για ανόρθωση τυχόν ζημίας του Πελάτη από τις εκάστοτε παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, μόνο εάν κατά την 
ενάσκηση των καθηκόντων της επέδειξε βαρεία αμέλεια ή δόλο σε βάρος των συμφερόντων του Πελάτη. 
3. Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται αν υπάρχει δυσλειτουργία στα μηχανογραφικά ή τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων γίνεται 
η διαβίβαση των εντολών του Πελάτη. Επίσης, η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για ζημία από παράνομες πράξεις τρίτων ιδίως της παράνομης 
πρόσβασης και χρήσης (hacking.). Ειδικότερα, ο Πελάτης φέρει τον κίνδυνο και την ευθύνη για σφάλματα που οφείλονται στη 
λειτουργία του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή ή αλλοίωση του 
περιεχομένου των ηλεκτρονικών εντολών, της ηλεκτρονικής ενημέρωση ή λοιπών πληροφοριών. Η ΑΕΠΕΥ ευθύνεται μόνον για δόλο 
και βαρεία αμέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της, εάν ο Πελάτης υποστεί ζημία από λάθος, παρανόηση, 
πλάνη ή απάτη σχετικά με το πρόσωπο που δήλωσε στην ΑΕΠΕΥ τη βούλησή του για κατάρτιση συναλλαγής ή με το περιεχόμενο των 
δηλώσεων βουλήσεως ή ανακοινώσεων που γίνονται τηλεφωνικώς ή εγγράφως από και προς την ΑΕΠΕΥ προς και από τον Πελάτη ή 
από και προς την ΑΕΠΕΥ προς και από τρίτους (περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας και πλαστογραφίας). Σε κάθε περίπτωση εσφαλμένης 
διαβιβάσεως δηλώσεως βουλήσεως ο Πελάτης παραιτείται από το κατ΄ άρθρο 146 Α.Κ. δικαίωμα ακυρώσεως της δικαιοπραξίας.  
4. Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση εντολών λόγω υπέρβασης ορίων συναλλαγών που τυχόν τίθενται σε τόπους εκτέλεσης 
όπως στο ΧΑ. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που προκαλείται στον Πελάτη ή τρίτο που έλκει δικαίωμα από αυτόν  
σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής αναστολής ή περιορισμού των εργασιών της ίδιας της ΑΕΠΕΥ ή άλλης Επιχειρήσεως Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών, με την οποία συναλλάσσεται για λογαριασμό του Πελάτη, εξαιτίας αποφάσεων και πράξεων των αρχών, 
τυχαίων γεγονότων και γεγονότων ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής λειτουργίας του τόπου εκτέλεσης και της 
ασκήσεως του δικαιώματος της απεργίας.  
5. Σε περίπτωση διαβίβασης εντολής σε τρίτο διαμεσολαβητή με σκοπό την εκτέλεσή της, η ΑΕΠΕΥ ευθύνεται μόνο για την πιστή και 
έγκαιρη διαβίβαση των εντολών του Πελάτη, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν πταίσμα του προσώπου που θα επιλέξει, για την εκτέλεση 
των πάσης φύσεως εντολών του Πελάτη και ειδικότερα για τη μη έγκαιρη ή τη μη σύμφωνη προς αυτές εκτέλεση ή ακόμη και την 
αδυναμία αυτού για την εκπλήρωσή τους. Η ευθύνη της ΑΕΠΕΥ περιορίζεται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια της κατά την επιλογή του 
τρίτου σύμφωνα με τις αρχές επιλογής αντισυμβαλλομένων που αναλύονται στην πολιτική εκτέλεσης εντολών της ΑΕΠΕΥ. Η ΑΕΠΕΥ δεν 
ευθύνεται επίσης για τη φερεγγυότητα και εν γένει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή 
αντίστοιχων φορέων της Αλλοδαπής, άλλων μελών του ΧΑ ή άλλων αγορών και εν γένει των εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται για 
την εκτέλεση των εντολών του Πελάτη που διαβιβάζονται προς εκτέλεση, ευθυνόμενη μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια της κατά την 
επιλογή του τρίτου σύμφωνα με τις αρχές επιλογής αντισυμβαλλομένων που αναλύονται στην πολιτική εκτέλεσης εντολών της ΑΕΠΕΥ. 
Πάντως τεκμαίρεται ότι η λειτουργία Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως και χρηματιστηριακών εταιριών και 
πιστωτικών ιδρυμάτων, βάσει άδειας λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλης αρμόδιας αρχής 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους που προβλέπει σύστημα εποπτείας ισοδύναμο με αυτό των χωρών μελών 
της ΕΕ, αποκλείει την ύπαρξη πταίσματος της ΑΕΠΕΥ, εκτός και αν αυτή, ειδικά, γνώριζε ότι η συγκεκριμένη εταιρία επρόκειτο να 
περιέλθει σε οριστική αδυναμία πληρωμών και κατάσταση αφερεγγυότητας. 
6. Η ΑΕΠΕΥ σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε φορολογική μεταχείριση του Πελάτη αναφορικά με συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή συναλλαγή ή οποιαδήποτε σχετική φορολογική του υποχρέωση. Ο δε Πελάτης καλείται να ζητήσει 
ανεξάρτητη συμβουλή από ειδικό επιστήμονα, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση οποιασδήποτε σκοπούμενης συναλλαγής, ιδίως 
ως προς χρηματοπιστωτικά μέσα εξωτερικού, δεδομένου και του ότι η φορολόγηση ή απαλλαγή των κερδών από την πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού εξαρτάται και από την ισχύουσα αλλοδαπή φορολογική νομοθεσία και τις προβλέψεις 
τυχόν σύμβασης για την αποφυγή διπλής φορολόγησης με την Ελλάδα. 
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VII. Προμήθεια - Αμοιβή 

1. Οι προμήθειες - αμοιβές, σχετικοί φόροι, λοιπά έξοδα και χρεώσεις σε σχέση με τις Επενδυτικές Υπηρεσίες και τα 
Χρηματοπιστωτικά Μέσα που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση είναι σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της ΑΕΠΕΥ, 
τις ισχύουσες νομοθετικές/φορολογικές διατάξεις και τις χρεώσεις τρίτων (Εκτελούσα Επιχείρηση, Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση, 
Θεματοφύλακα κτλ.) εμπλεκομένων στην εκτέλεση των εντολών μερών και είναι διαθέσιμα στον Πελάτη μέσω του ειδικού εντύπου 
τιμολογιακής πολιτικής (Παράρτημα Α) το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  
2. Εάν μέρος της συνολικής τιμής που καταβάλλεται από τον Πελάτη σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό μέσο ή την επενδυτική 
υπηρεσία, καταβάλλεται σε ξένο νόμισμα, ή αφορά ποσό εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα, ο Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος 
μετατροπής του συναλλάγματος.  

VIII. Εφαρμοστέο δίκαιο  - Δικαιοδοσία 

Κάθε συναλλακτική σχέση της ΑΕΠΕΥ με τον Πελάτη διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε 
διαφοράς μεταξύ ΑΕΠΕΥ και Πελάτη που απορρέει από τη μεταξύ τους συναλλακτική σχέση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.  

IX. Τελικοί ορισμοί 

1.  Ο Πελάτης ενδέχεται να κληθεί να υποβάλλει από καιρό σε καιρό αποδεικτικά της φορολογικής του ιδιότητας ή κατοικίας, να 
υπογράφει βεβαιώσεις και να προβαίνει σε δηλώσεις και διαβεβαιώσεις καθώς και να παρέχει οιαδήποτε άλλη πληροφορία ή 
έγγραφα σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία η ΑΕΠΕΥ θα θεωρήσει απαραίτητα ή ενδεδειγμένα για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της. Εάν οποιοιδήποτε φόροι καταστούν πληρωτέοι ή επιβληθούν αναδρομικώς σε σχέση με οιαδήποτε συναλλαγή, η 
ΑΕΠΕΥ δικαιούται να παρακρατήσει τους εν λόγω φόρους από καταβολές που διενεργεί προς τον Πελάτη ή να χρεώσει τον Χρηματικό 
Επενδυτικό του Λογαριασμό. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης ζητήσει από την ΑΕΠΕΥ να του παράσχει υπηρεσίες σχετικά με 
την απαλλαγή από φόρους και η ΑΕΠΕΥ συμφωνήσει να τις παράσχει, η ΑΕΠΕΥ θα υποβάλλει, απευθείας ή μέσω τρίτων, αίτηση για 
την προβλεπόμενη απαλλαγή, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα παράσχει στην ΑΕΠΕΥ τα έγγραφα και τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επίτευξη της απαλλαγής. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΑΕΠΕΥ για την διαφορά μεταξύ του εκάστοτε 
ισχύοντος συντελεστή παρακράτησης και του συντελεστή εφαρμοστέας σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας, εάν η ΑΕΠΕΥ δεν 
είναι σε θέση να εξασφαλίσει την απαλλαγή. 
2.  Ειδικές έγγραφες συμφωνίες μεταξύ της ΑΕΠΕΥ και του Πελάτη σε σχέση με συγκεκριμένη συναλλαγή ή συγκεκριμένη κατηγορία 
συναλλαγών υπερισχύουν της παρούσας σύμβασης. 
3. Τα υπογεγραμμένα παραρτήματα ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.  
4. Τυχόν καταγγελία της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δεν θίγει το 
κύρος εντολών, για τις οποίες έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτελέσεως ούτε παρεμποδίζει την 
εκκαθάριση καταρτισθεισών συναλλαγών. 
5. Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε νόμιμου ή συμβατικού δικαιώματος της ΑΕΠΕΥ δε συνιστά και δεν μπορεί 
να ερμηνευθεί ως παραίτησή της από το σχετικό δικαίωμα.  
6.  Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να εκτελέσει τις εντολές τις οποίες έλαβε πριν λάβει γνώση του συμβάντος 
αυτού και να διενεργήσει τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση και εκκαθάριση των συναλλαγών που 
διενεργήθηκαν. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
  Για την  

   EUROTRUST ΑΕΠΕΥ      Ο Πελάτης               
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΛΗΨΗ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

1. Ως προς τις εντολές που λαμβάνει η ΑΕΠΕΥ από τον Πελάτη και διαβιβάζει σε Εκτελούσες Επιχειρήσεις για λογαριασμό του με 
αντικείμενο τη χρηματιστηριακή ή εξωχρηματιστηριακή κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 
εισηγμένα στην αγορά του Χ.Α. ή σε αγορές του εξωτερικού, οργανωμένες ή μη, καθώς και τη διενέργεια των σχετικών με τις ως άνω 
πράξεις δοσοληψιών μέσω των Εκτελουσών Επιχειρήσεων, συμφωνούνται οι παρακάτω ειδικοί όροι: 
α) Ως παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία θα διαβιβάζονται εντολές, νοούνται, ανεξαρτήτως ενσωμάτωσης ή όχι των 
αντιστοίχων δικαιωμάτων σε σχετικούς τίτλους, τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα εν γένει και, ιδίως, κατά την έννοια του άρθρου 
5 στοιχ. (δ) του ν. 3606/2007 («Παράγωγα»). Τα Παράγωγα δύνανται να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες 
αγορές ή ΠΜΔ ή να αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης από Εκτελούσες Επιχειρήσεις (Πιστωτικά Ιρύματα 
ή ΕΠΕΥ που ασκούν τη δραστηριότητα του διαπραγματευτή για ίδιο λογαριασμό). 
β)  Οι οργανωμένες αγορές και ΠΜΔ ή και οι Εκτελούσες Επιχειρήσεις, όπου θα καταρτίζονται συναλλαγές σύμφωνα με τους παρόντες 
ειδικούς όρους, κατόπιν εντολών του Πελάτη («Τόποι Εκτέλεσης»), περιλαμβάνονται στο Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο, που 
έχει παραδοθεί στον Πελάτη, και δύνανται να συμπληρώνονται, σύμφωνα με όσα ειδικότερα περιλαμβάνονται στην παράγραφο 4. 
«Τόποι Εκτέλεσης των εντολών - Επιλογή του Τόπου Εκτέλεσης» του Παραρτήματος V «Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών», του εν λόγω 
Προσυμβατικού Πληροφοριακού Εντύπου. Εξυπακούεται ότι εντολή του Πελάτη για την κατάρτιση συναλλαγής επί παραγώγου 
χρηματοπιστωτικού μέσου, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό αγοράς, έχει την έννοια δήλωσης της βουλήσεως του Πελάτη για την 
κατάρτιση της συναλλαγής σε μία από τις αγορές στις οποίες αυτό αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, κατ’ επιλογή της ΑΕΠΕΥ. 
2. Ο Πελάτης υποχρεούται να προκαταβάλλει το Περιθώριο Ασφάλισης που απαιτείται για την κατάρτιση της κάθε συναλλαγής, πριν η  
ΑΕΠΕΥ διαβιβάσει προς εκτέλεση τη σχετική εντολή. Σε περίπτωση μη καταβολής από τον Πελάτη του Περιθωρίου Ασφάλισης, η ΑΕΠΕΥ 
δικαιούται να μην διαβιβάζει προς εκτέλεση τη σχετική εντολή. 
3. Η ΑΕΠΕΥ δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μεταβάλλει το Περιθώριο Ασφάλισης, που αφορά κάθε συναλλαγή, ιδίως 
όταν η ΑΕΠΕΥ καλείται από την Εκτελούσα Επιχείρηση να αυξήσει το Περιθώριο Ασφάλισης, που αντιστοιχεί στις θέσεις του Πελάτη σε 
σχέση με τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Σε κάθε περίπτωση αύξησης ή μεταβολής του Περιθωρίου Ασφάλισης, ο Πελάτης 
υποχρεούται να καταβάλλει στην ΑΕΠΕΥ το απαιτούμενο για την κάλυψη του αυξημένου Περιθωρίου Ασφάλισης ποσό. 
4. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον Πελάτη των οριζομένων στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος υποχρεώσεών του έναντι 
της ΑΕΠΕΥ, η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να ρευστοποιήσει τις θέσεις του Πελάτη σε Παράγωγα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
Εφόσον η διαφορά δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να εκποιήσει τίτλους του Πελάτη 
αντίστοιχης αξίας που βρίσκονται – άμεσα ή έμμεσα – στην κατοχή της. Ρητά επισημαίνεται στον Πελάτη ότι η ΑΕΠΕΥ διατηρεί σε κάθε 
περίπτωση το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση, εφόσον δεν μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα με τον Πελάτη, και σε κάθε περίπτωση 
χωρίς προηγούμενη όχλησή του, να κλείσει τις θέσεις του σε περιπτώσεις ελλείμματος περιθωρίου ασφάλισης μη ευθυνόμενης για την 
επιλογή άσκησης ή μη του εν λόγω δικαιώματος. 
5. Ο Πελάτης – έχοντας συμπληρώσει με δική του ευθύνη το σχετικό Ερωτηματολόγιο «Στοιχεία και χαρακτηριστικά του πελάτη προς 
αξιολόγηση της συμβατότητας των παρεχόμενων σ’ αυτόν υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία θα επενδύει με τα 
χαρακτηριστικά του», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχει ήδη υπογράψει με 
την ΑΕΠΕΥ, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της - δηλώνει ότι γνωρίζει πλήρως τους κινδύνους, που δύνανται να ανακύψουν από τις 
συναλλαγές επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, έχει δε μελετήσει προσεκτικά και το Παράρτημα II του Προσυμβατικού 
Πληροφοριακού Εντύπου «Επενδυτικοί Κίνδυνοι – Χρηματοπιστωτικά Μέσα και Κίνδυνοι». Επίσης, δηλώνει ότι διαθέτει τις αναγκαίες 
γνώσεις, πληροφορίες, οικονομικές ή άλλου είδους, για την κατάρτιση συναλλαγών επ’ αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων. 
Περαιτέρω, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα α) τις διατάξεις και τους κανόνες που 
ρυθμίζουν τη λειτουργία των αγορών, στις οποίες πραγματοποιούνται οι συναλλαγές, και των σχετικών συστημάτων εκκαθάρισης, ή, 
κατά περίπτωση, των κανόνων των Εκτελουσών Επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται τα Παράγωγα για ίδιο λογαριασμό, 
συναλλασσόμενες – άμεσα ή έμμεσα, μέσω της ΑΕΠΕΥ –, με τον Πελάτη β) τους όρους υπό τους οποίους διενεργούνται οι συναλλαγές 
και τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται αυτές, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων κινδύνων των σχετικών αγορών και γ) 
τους κανόνες των Εκτελουσών Επιχειρήσεων που καταρτίζουν τις σχετικές συναλλαγές, ιδίως ως προς τις υποχρεώσεις του Πελάτη για 
τη συμπλήρωση ασφαλειών και την κάλυψη περιθωρίων ασφάλισης και ανοικτών θέσεων. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
  Για την  

   EUROTRUST ΑΕΠΕΥ      Ο Πελάτης               
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ 

1. Λήψη και Εκτέλεση Εντολών σε τίτλους που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Το συνολικό κόστος που επιβαρύνει τον πελάτη αποτελείται από την αξία της συναλλαγής του χρηματοπιστωτικού μέσου τη χρονική 
στιγμή εκτέλεσης της εντολής του πελάτη, την προμήθεια της Εταιρίας, το ποσό που εισπράττει η Εταιρία για την κάλυψη των εξόδων 
της σχετικά με την κατάρτιση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, καθώς και του φόρου στην περίπτωση πώλησης, όπως αναλύεται 
κατωτέρω: 

(α) Προμήθεια της Εταιρίας  
Η προμήθεια της Εταιρίας για την εκτέλεση της εκάστοτε διενεργούμενης συναλλαγής σε μετοχές εισηγμένων στο Χ.Α., περιγράφεται 
στον κατωτέρω πίνακα: 

Αξία Συναλλαγής Ποσοστό Προμήθειας 

Για το ποσό μέχρι 3.000 ευρώ 1,00% 

Για το ποσό από 3.001 ευρώ έως 9.000 ευρώ 0,75% 

Για το ποσό από 9.001 και πάνω  0,50% 

 

Ελάχιστη χρέωση προμήθειας ανά επιβεβαίωση εκτέλεσης συναλλαγής 
(πινακίδιο) 

 
1,00 ευρώ 

 
Οι ανωτέρω προμήθειες υπολογίζονται με κλιμακωτό τύπο (ήτοι στο κάθε τμήμα της συναλλαγής που αντιστοιχεί σε έκαστη εκ των 
ανωτέρω αξιών εφαρμόζεται το αντίστοιχο ποσοστό προμήθειας) και καταβάλλονται στην Εταιρία τοις μετρητοίς εντός της προθεσμίας 
εκκαθάρισης της συναλλαγής, δηλαδή εντός τριών ημερών από την εκτέλεση της εντολής. 
Η ανωτέρω τιμολογιακή πολιτική ενδέχεται να είναι διαπραγματεύσιμη κατόπιν αιτήσεως του πελάτη. Η αίτηση γίνεται δεκτή βάσει 
κριτηρίων (ύψος χαρτοφυλακίου, όγκος και συχνότητα συναλλαγών, κ.α.). 

(β) Λοιπές Χρεώσεις   
Οι λοιπές  χρεώσεις για την εκτέλεση της εκάστοτε διενεργούμενης συναλλαγής σε μετοχές εισηγμένων στο Χ.Α., συνίσταται σε 
ποσοστό επί της αξίας της συναλλαγής, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές Χρεώσεις Ποσοστό 

Εκκαθαριστικά Δικαιώματα ΕΤ.ΕΚ 0,02% 

Δικαιώματα επί συναλλαγών στο Χ.Α. 0,0125% 

Προμήθεια Εκκαθαριστικού Μέλους  0,0275% 

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει καμία ανάμειξη με τον καθορισμό των χρεώσεων που αφορούν το Χρηματιστήριο 
Αθηνών και την Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών – ΕΤ.ΕΚ. 
Οι πελάτες καταβάλουν στην Εταιρία κατά το άνοιγμα του χρηματιστηριακού τους λογαριασμού, ποσό 20,00 € ενώ για το άνοιγμα 
κοινής επενδυτικής μερίδας ποσό 15,00 €.  

(γ) Φορολογικές Επιβαρύνσεις 
Ο φόρος επί πωλήσεων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο οποίος κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης ανέρχεται σε 0,2% επί 
της αξίας της συναλλαγής, καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΕΧΑΕ. 
Σημείωση: Εφιστάται η προσοχή του πελάτη, στην περίπτωση αναπροσαρμογής του ανωτέρω φόρου ή σε περίπτωση ύπαρξης νέου ή 
νέων φόρων, καθώς και σε περίπτωση αναπροσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής των εταιριών Χ.Α., ΕΤ.ΕΚ, ΕΧΑΕ όσον αφορά τα 
έξοδα τα οποία σήμερα επιβαρύνεται ο πελάτης ή σε περίπτωση επιβολής νέων εξόδων των εταιριών αυτών, με βάση της ισχύουσες 
κάθε φορά διατάξεις νόμου, υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή της ΕΤ.ΕΚ., τα νέα αυτά έξοδα θα 
βαρύνουν τον πελάτη και θα καταβάλλονται στην εταιρία μαζί με την προμήθειά της.     

2. Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε κινητές αξίες ξένων αγορών  
Σε περίπτωση συναλλαγών επί μετοχών σε ξένες αγορές, η Εταιρία συνεργάζεται με τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις του Συνημμένου Α στο 
Παράρτημα V «Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης» του Προσυμβατικού Πληροφοριακού Εντύπου. Το ύψος της προμήθειας που δικαιούται 
η Εταιρία για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών διαπραγματευόμενων σε ξένες αγορές υπολογίζεται 
όπως παραπάνω υπό 1(α) του παρόντος παραρτήματος. 
Η ελάχιστη χρέωση προμήθειας ανά επιβεβαίωση εκτέλεσης συναλλαγής (πινακίδιο) ανέρχεται σε € 30. 
Τα έξοδα διακανονισμού (settlement fee) ανέρχονται σε €8 ή €12 (ανά κινητή αξία, νόμισμα και πλευρά), αναλόγως της 
χώρας/αγοράς. Επίσης, η Εταιρία καταβάλλει στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις προμήθεια που εισπράττει από τον πελάτη, η οποία 
καθορίζεται με βάση την εκάστοτε σύμβαση συνεργασίας που έχει καταρτίσει η Εταιρία με την εν λόγω Επιχείρηση και μπορεί να 
γνωστοποιηθεί στον πελάτη κατόπιν αιτήματός του προς την Εταιρία.  
Τυχόν έκτακτα έξοδα (out of pocket expenses) της ΕΧΑΕ για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (proxy voting, tax reclaims, συμμετοχή 
σε ΑΜΚ, κ.α.), με τα οποία επιβαρύνονται οι Χειριστές από την ΕΧΑΕ,  θα εισπράττονται από τους πελάτες.  
Ο φόρος επί πωλήσεων αλλοδαπών αξιών, ο οποίος κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης ανέρχεται σε 0,2% επί της αξίας της 
συναλλαγής, δεν εισπράττεται από την Εταιρία. Υπόχρεος καταβολής του φόρου πωλήσεων στις οικείες φορολογικές αρχές είναι ο 
ίδιος ο πωλητής-επενδυτής. 
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3. Αμοιβή τοποθέτησης χρηματικών διαθεσίμων πελατών   
Η Εταιρία θα εισπράττει αμοιβή από τον πελάτη σε περίπτωση που διενεργεί για λογαριασμό του συναλλαγές σε Repos ή 
Προθεσμιακή Κατάθεση με Πιστωτικά Ιδρύματα της επιλογής της, σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 0,30% του επιτοκίου που 
εξασφαλίζεται επί του επενδυμένου κεφαλαίου. 
Η αμοιβή της Εταιρίας για την ανωτέρω προσφερόμενη υπηρεσία εξαρτάται από το ύψος του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου που 
λαμβάνει η Εταιρία από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες. 

4. Έξοδα υπηρεσιών θεματοφυλακής 
α) Η Ε.Χ.Α.Ε. χρεώνει σε κάθε επενδυτή δικαιούχο μερίδας του ΣΑΤ, μέσω του Χειριστή της μερίδας επενδυτή, αμοιβή θεματοφυλακής, 
εφόσον η αξία του χαρτοφυλακίου του κάθε επενδυτή ξεπερνά τα 15.000 ευρώ. Η εν λόγω χρέωση ανέρχεται σε 3 ευρώ πάγια ετήσια 
αμοιβή πλέον του ποσού που προκύπτει ανά ημερολογιακό τρίμηνο και υπολογίζεται ως ακολούθως: 

Χρέωση = Μ.Η.Α. * Συντελεστή Κλίμακας * Ημέρες τριμήνου / 360 

Μέση Ημερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου (Μ.Η.Α.) Συντελεστής 
Κλίμακας 

Από Έως 

€ 15.001  € 100.000.000 0.0031% 

€ 100.000.001  € 500.000.000 0.0029% 

€ 500.000.001  € 2.500.000.000 0.0027% 

€ 2.500.000.001  € 5.000.000.000 0.0026% 

€ 5.000.000.001  Απεριόριστο  0.0023% 

Η Εταιρία μας μέχρι σήμερα, αν και καταβάλλει τις ανωτέρω χρεώσεις για λογαριασμό των πελατών της δεν μετακυλύει τα εν λόγω 
έξοδα  στους πελάτες της. Επιφυλάσσεται ωστόσο να το πράξει στο μέλλον (χωρίς αναδρομική ισχύ). 

β) Οι πελάτες της Εταιρίας που πραγματοποιούν συναλλαγές σε μετοχές αλλοδαπών χρηματιστηρίων, θα χρεώνονται με το κόστος 
φύλαξης των ξένων τίτλων τους.  Συγκεκριμένα, η Εταιρία ως χειριστής θα καταβάλλει στο Θεματοφύλακα αμοιβή, την οποία στη 
συνέχεια θα εισπράττει από τους πελάτες της. Η χρέωση θεματοφυλακής για μετοχές εξωτερικού, οι οποίες φυλάσσονται από τον 
εκάστοτε θεματοφύλακα ανέρχεται ετησίως σε ποσοστό από 0,015% έως 0,030% επί της μέσης σταθμισμένης αξίας του 
χαρτοφυλακίου του πελάτη, αναλόγως της χώρας/αγοράς. 

5. Λοιπές επιβαρύνσεις 
Η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών – ΕΤ.ΕΚ. και το Χρηματιστήριο Αθηνών χρεώνει σε κάθε επενδυτή, μέσω του Χειριστή της μερίδας 
επενδυτή, τα ακόλουθα έξοδα: 
- έξοδα εντολών που καταβάλλονται από την Εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ανέρχονται σε € 0,06 ανά εντολή, 
- έξοδα μετάθεσης που καταβάλλονται από την Εταιρία στην ΕΤ.ΕΚ. και ανέρχονται σε  € 1,00 ανά κινητή αξία και πλευρά 

(αγορά/πώληση), και 
- έξοδα διακανονισμού που καταβάλλονται από την Εταιρία στην ΕΤ.ΕΚ. και ανέρχονται σε € 0,50 ανά κινητή αξία και πλευρά 

(αγορά/πώληση). 
Η Εταιρία μας μέχρι σήμερα, αν και καταβάλλει τις ανωτέρω χρεώσεις για λογαριασμό των πελατών της δεν μετακυλύει τα εν λόγω 
έξοδα  στους πελάτες της. Επιφυλάσσεται ωστόσο να το πράξει στο μέλλον (χωρίς αναδρομική ισχύ). 

6. Άλλες διατάξεις 
Εφιστάται η προσοχή στο ενδεχόμενο ύπαρξης επιπλέον χρεώσεων οι οποίες αναλογούν σε έξοδα χρηματιστηρίου, εκκαθάρισης και 
τοπικών φόρων. Οι χρεώσεις αυτές καθορίζονται από τις εκάστοτε εποπτικές αρχές της αγοράς στην οποία γίνεται η επένδυση καθώς 
και από τις εταιρίες που διενεργούν την εκκαθάριση των συναλλαγών και είναι προφανές ότι η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για το ύψος 
των χρεώσεων αυτών. 
Η Εταιρία δύναται να τροποποιεί την τιμολογιακή πολιτική της οποτεδήποτε, γνωστοποιώντας τούτο στον πελάτη είτε αποστέλλοντάς 
του απλή επιστολή είτε μέσω της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο (www.eurotrustsec.gr). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurotrustsec.gr/
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Ειδικοί  Όροι για τη χρηματιστηριακή παραγγελία προς διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. με παροχή 
βραχυπρόθεσμης πιστώσεως έναντι παροχής ασφαλείας  
 
Στην Αθήνα σήμερα την .............................……………………………………………………...μεταξύ: 

ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ: 

της ανώνυμης εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «EUROTRUST Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρία Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113, και εκπροσωπείται νόμιμα για την κατάρτιση της 
παρούσας σύμβασης από τον κ. Γεώργιο Καψή του Θεοδώρου (στο εξής η «ΑΕΠΕΥ») και 

τ… κ. …………………..…………………………..… (όνομα) ……….……..……….............................……………………………. (επώνυμο)  του 
..........................................…. (πατρώνυμο) τα πλήρη στοιχεία του οποίου περιλαμβάνονται στο Έντυπο «Στοιχεία Πελάτη» το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από ...................................... .Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με την ΑΕΠΕΥ (στο εξής «ο 
Πελάτης») (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 

Ή 
της  ....……..... (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε.) εταιρείας με την επωνυμία …........…………………………….….......……………………..… , και εκπροσωπείται 
νόμιμα στην παρούσα από τ… κ. …………………………………………….. , τα πλήρη στοιχεία της οποίας περιλαμβάνονται στο Έντυπο «Στοιχεία 
Πελάτη» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από ........................................... .Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με 
την ΑΕΠΕΥ (εφεξής «ο Πελάτης»)  (σε περίπτωση νομικού προσώπου) 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

Μεταξύ της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και του Πελάτη καταρτίστηκε η ως άνω Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και έχουν συμφωνηθεί οι 

όροι για την λήψη και αποδοχή από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. εντολών του Πελάτη προς εκτέλεσή τους από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τη διενέργεια από την 

ίδια συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν.3606/2007, προς απόκτηση ή 

διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό του Πελάτη. Οι παρόντες ειδικοί όροι, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών μεταξύ της Α.Ε.Π.Ε.Υ και του Πελάτη, διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη 

με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν ως αντικείμενο την παροχή στον Πελάτη βραχυπρόθεσμης πίστωσης έναντι ασφαλείας προς διενέργεια 

συναλλαγών στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., ισχύουν δε συμπληρωματικώς προς τους όρους της Σύμβασης Λήψης, Διαβίβασης και 

Εκτέλεσης Εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, υπερισχύοντες των τελευταίων ως ειδικότεροι, εφόσον 

εφίσταται διάσταση μεταξύ των δύο κειμένων. 

1. Γενικές αρχές – Αντικείμενο των ειδικών όρων 

1.1. Οι παρόντες ειδικοί όροι διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Πελάτη σχετικά με τη χρηματιστηριακή αγορά 
από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. για λογαριασμό του Πελάτη μετοχών εισηγμένων στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. με παροχή βραχυπρόθεσμης πίστωσης 
από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς τον Πελάτη για εξόφληση του, τιμήματος της σχετικής χρηματιστηριακής συναλλαγής αγοράς, όλες τις 
συναφείς με αυτή συναλλαγές ,συμπεριλαμβανομένων και των χρηματιστηριακών πωλήσεων, καθώς και όλες εκείνες τις έννομες 
σχέσεις μεταξύ της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και του Πελάτη που προκύπτουν συνέπεια δημιουργίας χρεωστικού υπολοίπου στον Χρηματικό 
Επενδυτικό Λογαριασμό Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης του Πελάτη για συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.( στο εξής ο «Λογαριασμό 
Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης»). Για σκοπούς μηχανογραφικής και λογιστικής παρακολούθησης, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δικαιούται να χρεοπιστώνει 
στο Λογαριασμό Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης χρηματικά ποσά την ημέρα κατάρτισης της διεπόμενης από τους παρόντες ειδικούς 
όρους χρηματιστηριακής συναλλαγής, οπότε και γεννώνται οι σχετικές χρηματικές αξιώσεις, ανεξαρτήτως της ημέρας εκκαθάρισης και 
διακανονισμού της χρηματιστηριακής συναλλαγής, οπότε και επέρχονται ως προς τον Πελάτη τα οικονομικά της αποτελέσματα (π.χ. 
παρέχεται στον Πελάτη η Πίστωση, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4.2. και 5.1.). 

1.2. Οι παρόντες ειδικοί όροι ισχύουν για κάθε χρηματιστηριακή παραγγελία του Πελάτη προς την Α.Ε.Π.Ε.Υ. για χρηματιστηριακή 
αγορά μετοχών εισηγμένων στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., εκτός και αν ο Πελάτης δηλώσει ρητώς και η Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποδεχθεί ότι δεν θα 
ισχύουν για τη συγκεκριμένη παραγγελία οι παρόντες ειδικοί όροι , αλλά οι γενικοί όροι ως προς τη Σύμφαση Λήψης, Διαβίβασης και 
Εκτέλεσης Εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή ειδικοί όροι για την παροχή πιστώσεως αορίστου 
χρόνου. 

1.3. Στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης που διέπεται από τους παρόντες ειδικούς όρους, οι παρακάτω έννοιες έχουν την εξής 
σημασία:  

I. Όριο Πίστωσης: Το τυχόν ανώτατο όριο πίστωσης που παρέχεται στον Πελάτη σύμφωνα με την παράγραφο 2 παρ. 1 των ειδικών 
όρων. 

II. Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας: To σύνολο των Αποδεκτών Αξιών και μετρητών που παραδίδονται στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς εξασφάλιση 
για την Παροχή Πίστωσης, σύμφωνα με τους παρόντες ειδικούς όρους. 

III. Στοιχεία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας: Τα μετρητά και οι Αποδεκτές Αξίες που περιέχονται στο  Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. 
IV. Αποδεκτές Αξίες: Οι Αξίες, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 2.4.-2.6. των παρόντων ειδικών όρων. 
V. Τρέχουσα Αξία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας: Η αξία του συνόλου των Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, όπως αυτή 

αποτιμάται κάθε εργάσιμη μέρα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της Απόφασης 2/363/30.11.2005 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 
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VI. Αρχικό Περιθώριο: Η διαφορά μεταξύ της Τρέχουσας Αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και της οφειλής του Πελάτη, που 
προκύπτει κατόπιν και της συγκεκριμένης συναλλαγής με παροχή βραχυπρόθεσμης πίστωσης. 

VII. Διατηρητέο Περιθώριο: H, μετά τη χορήγηση της πιστώσεως και από την επόμενη εργάσιμη ημέρα υπολογιζόμενη , διαφορά 
μεταξύ της Τρέχουσας Αξίας Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας και του χρεωστικού υπολοίπου του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της 
συναλλαγής με παροχή βραχυπρόθεσμης πίστωσης. 

VIII. Διάρκεια της Πίστωσης: Η προθεσμία, εντός της οποίας ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει την παρεχόμενη σ’ αυτόν κατά την 
παρούσα σύμβαση πίστωση. Η προθεσμία αυτή έχει ανώτατη διάρκεια όση και η προθεσμία εκκαθάρισης και διακανονισμού 
των καταρτιζόμενων στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. συναλλαγών, όπως αυτή καθορίζεται εκάστοτε στον κανονισμό Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή της ΕΤ.ΕΚ. ,για το είδος της καταρτιζόμενης συναλλαγής, αρχίζει δε από την 
ημερομηνία παροχής της πιστώσεως κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.1. (δηλαδή, κατά τα ισχύοντα σήμερον, μεταξύ Τ +3 
και Τ +6). Αν μεταξύ των μερών δεν συμφωνηθεί ειδικώς μικρότερη διάρκεια, η πίστωση παρέχεται για τη διάρκεια του 
προηγουμένου εδαφίου, του Πελάτη δικαιουμένου να εξοφλήσει και ενωρίτερα την πίστωση. 

IX. Σύστημα Εκκαθάρισης: Το Σύστημα Εκκαθάρισης των Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή που τελεί υπό τη 
διαχείριση της ΕΤ.ΕΚ. και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών 
σε Λογιστική Μορφή της ΕΤ.ΕΚ. και στον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων. 

X. Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.): Το μηχανογραφικό – λειτουργικό σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης σε λογιστική 
μορφή κινητών αξιών, παρακολούθησης των επ’ αυτών μεταβολών και εν γένει διεξαγωγής των πράξεων και διαδικασιών που 
προβλέπονται στο ν.3756/2009 και στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. 

XI. ΕΧΑΕ: Η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης, με 
διακριτικό τίτλο « Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.». 

XII. ΕΤ.ΕΚ. : Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.». 
XIII. Τρέχουσα αξία μετοχής: Η τιμή της μετοχής που αποτιμάται κάθε εργάσιμη μέρα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της Απόφασης 

2/363/30.11.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 
1.4. Η Πίστωση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διενέργεια αγορών μετοχών στο Χ.Α. για λογαριασμό του Πελάτη μέσω της 
Α.Ε.Π.Ε.Υ., κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.2.  Νοείται ότι ουδέποτε θα γίνεται  εκταμίευση ποσών της Πιστώσεως για καταβολή 
στον ίδιο τον Πελάτη. Η χρήση της πίστωσης θα γίνεται εντός του πλαισίου των ισχυόντων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, 
σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
1.5.  Χρήση της Πίστωσης, προς εκπλήρωση υποχρεώσεων του Πελάτη από Συναλλαγές που διενεργούνται μέσω της Α.Ε.Π.Ε.Υ., 
λογίζεται ότι γίνεται την ημέρα της εκταμίευσης των χρηματικών ποσών από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
1.6.  Εφόσον προκύψει οποιαδήποτε οφειλή του Πελάτη έναντι της Α.Ε.Π.Ε.Υ. από οποιαδήποτε αιτία, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την 
Α.Ε.Π.Ε.Υ. να μεταφέρει τυχόν υπάρχον πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο από οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό του που τηρείται στην 
Α.Ε.Π.Ε.Υ. στο Λογαριασμό Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης και αντιστρόφως. 
 

2. Προϋποθέσεις  χορήγησης  της  Πίστωσης 

2.1. Το Όριο Πίστωσης ανέρχεται στο ποσό των …………………….ευρώ, εκτός και αν με απόφαση διοικητικών αρχών, όπως της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος, οριστεί μικρότερο ποσό ως ανώτατο Όριο Πίστωσης, οπότε αυτό θα ισχύει αυτομάτως 
και στη παρούσα σύμβαση. Εφόσον στο Πελάτη έχουν παρασχεθεί από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. και άλλες πιστώσεις, όπως αορίστου χρόνου ή 
μεγαλύτερης διάρκειας, το συνολικό ποσό των πιστώσεων που η Α.Ε.Π.Ε.Υ. χορηγεί στο Πελάτη δεν θα υπερβαίνει το ανώτερο όριο. 
2.2. Το κατά τους παρόντες ειδικούς όρους συμφωνούμενο Όριο Πίστωσης δεν δημιούργει υποχρέωση της Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την 
χορήγηση στον Πελάτη Πίστωσης έως του συμφωνημένου Ορίου. Το Όριο Πίστωσης νοείται ως το ανώτατο ποσό που μπορεί να 
χορηγηθεί συνολικά ως  Πίστωση στον Πελάτη, εφόσον η Α.Ε.Π.Ε.Υ. εγκρίνει σχετικό αίτημά του, που υποβάλλεται κάθε φορά που 
πρόκειται να κάνει χρήση της Πίστωσης. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν υποχρεούται να παρέχει Πίστωση στον Πελάτη, αλλά δικαιούται κατά την 
κρίση της να απορρίψει σχετικό αίτημά του ή να τον ικανοποιήσει μερικώς , για λόγους που είτε αφορούν την ίδια είτε την οικονομική 
κατάσταση του Πελάτη είτε εν γένει κινδύνους της αγοράς (λ.γ. γενική ύφεση, μειωμένη συναλλακτική δραστηριότητα, 
χρηματοπιστωτική πολιτική των τραπεζών κλπ.). 
2.3. Για να γίνεται χρήση οποιουδήποτε ποσού της Πίστωσης, πρέπει να παρέχονται από τον Πελάτη στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ασφάλεια 
Αποδεκτές Αξίες. 
2.4. Οι Αποδεκτές Αξίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις αξίες που ορίζει το άρθρο 8 παρ.1 της Απόφασης 2/363/30.11.2005 του Δ.Σ. 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή εκάστοτε θα ισχύει. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση  να ενημερώνεται με δική του 
ευθύνη για τις εν λόγω κινητές αξίες είτε απ’ ευθείας από τον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  είτε ρωτώντας την  
Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
2.5. Οι Αποδεκτές Αξίες, εφόσον είναι μετοχές, πρέπει να περιέχονται στον κατάλογο Αποδεκτών Αξιών για Παροχή Πιστώσεως (ο 
«Κατάλογος Αποδεκτών Αξιών Πίστωσης») που καθορίζει, κατά την κρίση της, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δύναται να καθορίζει συντελεστή 
σταθμίσεως για κάθε μία από τις Αποδεκτές Αξίες, καθώς και το ποσοστό κατά το οποίο θα συμμετέχει, κατ΄ ανώτατο όριο, κάθε μια 
των Αποδεκτών Αξιών στο όλο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας.  
2.6. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δικαιούται να τροποποιεί τον Κατάλογο Αποδεκτών Αξιών Πίστωσης, το συντελεστή στάθμισης κάθε Αξίας, καθώς και 
το ανώτατο ποσοστό, με το οποίο θα επιτρέπεται να συμμετέχει κάθε Αποδεκτή Αξία στο όλο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Τούτο συμβαίνει 
ιδίως σε περίπτωση που, βάσει νόμου, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΔΣ του ΧΑ ή της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς ή άλλης αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 της Απόφασης 2/363/30.11.2005 του ΔΣ της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, κινητή αξία δεν επιτρέπεται να περιέχεται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, καθώς και σε περίπτωση μεταβολών των 
συνθηκών στο χρηματιστήριο και την κεφαλαιαγορά, οι οποίες δικαιολογούν, κατά την κρίση της Α.Ε.Π.Ε.Υ., διαφορετική αξιολόγηση των 
αξιών που θα μπορούν να αποτελούν Αποδεκτές Αξίες ή του συντελεστή στάθμισης κάθε Αποδεκτής Αξίας ή του ποσοστού συμμετοχής της 
στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Εφόσον κινητές αξίες που περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας δεν περιλαμβάνονται πλέον στον 
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Κατάλογο Αποδεκτών Αξιών Πίστωσης, αυτές παραμένουν μεν στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, διατηρουμένου του νομίμου ενεχύρου επ’ 
αυτών, άλλως, συνισταμένου αυτοδικαίως συμβατικού ενεχύρου επ’ αυτών, η αξία τους όμως υπολογίζεται ως μηδενική, νοουμένου ότι ο 
Πελάτης υποχρεούται να συμπληρώσει αμέσως το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας με Αποδεκτές Αξίες. 
2.7. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ γνωστοποιεί στον Πελάτη, κατόπιν αιτήματός του, τον Κατάλογο Αποδεκτών Αξιών Πίστωσης και, εφόσον υφίστανται, το 
συντελεστή στάθμισης και το ανώτατο ποσοστό συμμετοχής κάθε Αποδεκτής Αξίας στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, έχει δε πάντοτε  
διαθέσιμα επικαιροποιημένα αντίγραφα του Καταλόγου Αποδεκτών Αξιών Πίστωσης, που περιέχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, στα 
καταστήματά της, απ’ όπου και μπορεί να τα προμηθεύεται ο Πελάτης . 
2.8. Ο Πελάτης   υποχρεούται να παρακολουθεί, με δική του πρωτοβουλία, τον Κατάλογο Αποδεκτών Αξιών Πίστωσης και να ενημερώνεται 
ο ίδιος για τις τυχόν τροποποιήσεις του. 
2.9. Το περιεχόμενο του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας συμφωνείται εκάστοτε μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Η συμφωνία μπορεί να 
καταρτισθεί είτε προφορικώς, με προφορική δήλωση του Πελάτη προς την Α.Ε.Π.Ε.Υ. που γίνεται αποδεκτή από την τελευταία, είτε 
εγγράφως.  Σε κάθε περίπτωση όμως οι αγοραζόμενες με Πίστωση μετοχές περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας.  Ελλείψει 
ειδικής συμφωνίας, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δικαιούται να μεταφέρει στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας Αποδεκτές Αξίες του Πελάτη, που 
φυλάσσονται από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. και τηρούνται σε μερίδα λογαριασμού του Πελάτη στο Σ.Α.Τ. με χειριστή την Α.Ε.Π.Ε.Υ. Προκειμένου 
για τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, συμφωνείται ότι στο Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας του Πελάτη περιλαμβάνονται όλοι οι τίτλοι του 
Ελληνικού Δημοσίου που φυλάσσει η Α.Ε.Π.Ε.Υ. είτε ως χειριστής λογαριασμού του Πελάτη στο Σ.Α.Τ. είτε σε λογαριασμό 
χαρτοφυλακίου πελατών άλλου φορέως του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος, με 
δικαιούχο, στον εν λόγω φορέα, την Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως θεματοφύλακα πελατών της. 
2.10. Οι Αποδεκτές Αξίες του Πελάτη που παρέχονται στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ασφάλεια και περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας 
πρέπει να είναι της αποκλειστικής κυριότητας του Πελάτη, ελεύθερες από κάθε βάρος και εν γένει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, 
υφίσταται δε και συνιστάται έπ’ αυτών και επί των τυχόν γεννηθησομένων εξ αυτών Αποδεκτών Αξιών ενέχυρο υπέρ της Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2843/2000 και της υπ’ αρ. 2/363/30.11.2005 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
καθώς και συμβατικώς , με τις διατάξεις των παρόντων ειδικών όρων. 
2.11. Εφόσον η Α.Ε.Π.Ε.Υ. πωλήσει Αποδεκτές Αξίες που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας, είτε κατόπιν εντολής του Πελάτη 
είτε στο πλαίσιο των εξουσιών που παρέχει στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. ο νόμος ή οι παρόντες ειδικοί όροι, την ημέρα και τη χρονική στιγμή κατά την 
οποία η Α.Ε.Π.Ε.Υ. μεταφέρει τις εν λόγω αξίες από το λογαριασμό του Πελάτη με χειριστή την ίδια, σε άλλο λογαριασμό, προς εκπλήρωση 
των εκ του διακανονισμού υποχρεώσεών της, και αμέσως πριν από την μεταφορά αυτή, επέρχεται αποδέσμευση των εν λόγω αξιών και, 
συνακόλουθα, αποσβεννύεται το ενέχυρο της Α.Ε.Π.Ε.Υ. επ’ αυτών.  Προκειμένου περί τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, πέραν των 
οριζομένων ανωτέρω, η αποδέσμευσή τους επέρχεται και αφής στιγμής εκτελεσθεί από το φορέα του Συστήματος Λογιστικής 
Παρακολούθησης Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος που τηρεί σε λογαριασμό του τους τίτλους αυτούς – εφόσον αυτός είναι 
διαφορετικός της Α.Ε.Π.Ε.Υ. –, εντολή της Α.Ε.Π.Ε.Υ. για μεταφορά των εν λόγω τίτλων σε άλλο λογαριασμό ή αφότου καταχωρηθεί στα 
βιβλία της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή γνωστοποιηθεί στο φορέα από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. η μεταφορά των τίτλων σε άλλο δικαιούχο. 
2.12. Οι Αποδεκτές Αξίες που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας αποτιμώνται στην Τρέχουσα Αξία τους. 
2.13. Για να αγοράσει η Α.Ε.Π.Ε.Υ. για λογαριασμό του Πελάτη μετοχές με Πίστωση κατά τους παρόντες ειδικούς όρους, πρέπει, πριν 
από τη διενέργεια της αγοράς των μετοχών, ο Πελάτης να έχει καλύψει το απαιτούμενο κατά το νόμο και την παρούσα σύμβαση 
Αρχικό Περιθώριο για τη συγκεκριμένη αγορά μετοχών, το οποίο είναι 40%. Τα ανωτέρω ισχύουν και εφόσον έχει ήδη παρασχεθεί 
στον Πελάτη πίστωση στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Λαμβανομένης υπόψη της Διάρκειας της Πίστωσης και του γεγονότος ότι 
η πίστωση δύναται να είναι ανακυκλούμενη, παρεχόμενη με επαναλαμβανόμενες καταβολές, η εξόφληση του κάθε φορά 
παρεχομένου ποσού της πιστώσεως θα γίνεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται για την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των 
συναλλαγών στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή της ΕΤ.ΕΚ., η οποία σήμερα είναι τρεις 
εργάσιμες ημέρες, δηλαδή την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατά την οποία η Α.Ε.Π.Ε.Υ. εκταμίευσε για τους σκοπούς της 
εκκαθάρισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής το ποσό της πιστώσεως, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στην παράγραφο 4.2. Κάθε 
παρεχόμενη πίστωση εξοφλείται, επομένως, εντός της ανωτέρω προθεσμίας και το σύνολο των επί μέρους καταβαλλομένων ποσών, 
που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί, δεν δύναται να υπερβαίνει το Όριο της Πιστώσεως. 
2.14. Αν αυξηθεί με κανονιστική απόφαση το ποσοστό του Αρχικού Περιθωρίου πέραν του ως άνω συμφωνουμένου ποσοστού, το νέο 
αυτό ποσοστό Αρχικού Περιθωρίου ισχύει αυτοδικαίως και στην παρούσα συμβατική σχέση. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημερώνει σχετικώς τον 
Πελάτη, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, με κάθε πρόσφορο μέσο. 
2.15. Σε περίπτωση που, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της πιστώσεως και για οποιοδήποτε λόγο – ιδίως συνεπεία διακυμάνσεων των 
τιμών των Αποδεκτών Αξιών ή αν κινητή αξία παύσει να είναι Αποδεκτή Αξία –, το Διατηρητέο Περιθώριο κατέλθει ποσοστού 30% ή, σε 
κάθε περίπτωση, του ποσοστού Διατηρητέου Περιθωρίου που ορίζεται με κανονιστική απόφαση, καθώς και σε περίπτωση που, για 
οποιοδήποτε λόγο, προκύψει ληξιπρόθεσμο χρεωστικό υπόλοιπο του Πελάτης έναντι της Α.Ε.Π.Ε.Υ., η τελευταία εξουσιοδοτείται από τον 
Πελάτη ανεκκλήτως, κατά την κρίση της, α) να μεταφέρει άμεσα στον Λογαριασμό Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης πιστωτικό υπόλοιπο που 
τυχόν υπάρχει σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό του που τηρείται στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή και να β) να μεταφέρει άμεσα στο Χαρτοφυλάκιο 
Ασφαλείας κινητές αξίες του Πελάτη που αυτή φυλάσσει από οποιοδήποτε λογαριασμό τηρεί ο Πελάτης στην Α.Ε.Π.Ε.Υ., επιλέγοντας κατά 
την κρίση της μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη ή/και γ) να ρευστοποιήσει αμέσως κινητές αξίες του Χαρτοφυλακίου 
Ασφαλείας, έτσι ώστε να αποκαθίσταται το Διατηρητέο Περιθώριο στα εκάστοτε συμβατικώς ή εκ του νόμου οριζόμενα επίπεδα ή, κατά 
περίπτωση, να εξοφληθεί η ληξιπρόθεσμη υποχρέωση του Πελάτη. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατά την άσκηση της ως άνω διακριτικής της ευχέρειας 
θα λαμβάνει υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, και τα συμφέροντα του Πελάτη και θα τον ενημερώνει εν συνεχεία για τις εν λόγω 
πράξεις της, 
2.16. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δικαιούται να αρνηθεί καταβολή χρημάτων στον Πελάτη, ακόμη και αν επί μέρους λογαριασμοί του εμφανίζουν 
πιστωτικό υπόλοιπο, εφόσον υφίσταται οφειλή του πελάτη έναντι της Α.Ε.Π.Ε.Υ., από οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και αν η οφειλή αυτή δεν 
είναι ληξιπρόθεσμη, ενδεικτικώς στην περίπτωση που έχουν αγορασθεί για λογαριασμό του Πελάτη κινητές αξίες, χωρίς να έχει παρέλθει 
ακόμη η ημερομηνία κατά την οποία το σχετικό ποσό είναι ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την Α.Ε.Π.Ε.Υ.. 
2.17. Ο Πελάτης αναλαμβάνει έναντι της Α.Ε.Π.Ε.Υ. την υποχρέωση να μην της δίδει εντολές για αγορά μετοχών, εφόσον δεν έχει 
προβεί προηγουμένως σε κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου. Σε αντίθετη περίπτωση,  εξουσιοδοτεί την Α.Ε.Π.Ε.Υ. να προβεί, άμεσα και 
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πριν από την πάροδο της προθεσμίας εκκαθάρισης, σε εκποίηση των μετοχών που αποκτήθηκαν.  Τυχόν εντολές που δίδονται από τον 
Πελάτη στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. και εκτελούνται από αυτήν χωρίς να υφίσταται επαρκές Αρχικό Περιθώριο νοούνται, κατ’ αρχάς, ως εντολές 
που δεν υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, της Α.Ε.Π.Ε.Υ. δυναμένης πάντως να τις υπαγάγει στην παρούσα σύμβαση ή να μεταφέρει 
τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο από εκείνες τις συναλλαγές στο Λογαριασμό Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης κατά τους όρους της παραγράφου 
1.6. 
2.18. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει άμεσα, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη την Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε περίπτωση που καταβάλλει 
στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. χρήματα για τους σκοπούς της παρούσας συναλλακτικής σχέσης, ή που μεταφέρει Αποδεκτές Αξίες στο λογαριασμό 
αξιών της μερίδας του που χειρίζεται η Α.Ε.Π.Ε.Υ. στο Σ.Α.Τ., προκειμένου να περιληφθούν αυτές στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Η 
Α.Ε.Π.Ε.Υ., προς επιβεβαίωση της σχετικής καταβολής χρημάτων ή μεταφοράς αξιών, δύναται να ζητήσει από τον Πελάτη να της 
αποδείξει την πραγματοποίησή τους με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. αποστολή του σχετικού παραστατικού ήτοι αντιγράφου 
καταθετηρίου πιστωτικού ιδρύματος, βεβαίωσης χρηματιστηριακής εταιρίας για τη μεταφορά των κινητών αξιών κλπ.). 
 

3. Τόκος 

3.1. Ο Πελάτης καταβάλλει τόκο επί της οφειλόμενης, στο πλαίσιο των  παρόντων ειδικών όρων, Πίστωσης, ο οποίος υπολογίζεται 
τοκαριθμικώς επί του πραγματικού ημερησίου χρεωστικού υπολοίπου της Πίστωσης – σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.1. – 
σε ποσοστό…….…% ετησίως (το «Επιτόκιο Πίστωσης»).  Η Α.Ε.Π.Ε.Υ., ανάλογα με τις συνθήκες της χρηματαγοράς και το κόστος χρήματος, 
έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει μονομερώς το ύψος του Επιτοκίου της Πίστωσης ενημερώνοντας τον Πελάτη για την αναπροσαρμογή 
του επιτοκίου, με επιστολή της προς αυτόν ή και προφορικώς. Σε περίπτωση αύξησης του επιτοκίου, η ενημέρωση του Πελάτη θα γίνεται 
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα από την οποία θα αρχίζει να ισχύει το νέο επιτόκιο, νοουμένου ότι ο Πελάτης έχει 
δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, εφόσον δεν συμφωνεί με την εν λόγω αύξηση, σύμφωνα με την παράγραφο 8.2. 
3.2. Ο τόκος θα υπολογίζεται για το διάστημα παροχής της πίστωσης και θα είναι πληρωτέος στο τέλος του κάθε ημερολογιακού 
τριμήνου, για όλες τις περιόδους πιστώσεως που - βάσει της Διάρκειας της Πίστωσης – λήγουν εντός εκάστου τριμήνου, χωρίς να 
απαιτείται προηγούμενη όχληση του Πελάτη. 
 

4. Λογαριασμός Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης και ενημέρωση του Πελάτη 

4.1. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. τηρεί για την Πίστωση τον Λογαριασμό Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης. 
4.2. Η χρήση της πίστωσης θα πιστοποιείται με σχετικές εγγραφές στον Λογαριασμό  Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης του Πελάτη. Τα 
εκταμιευόμενα από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. χρηματικά ποσά θα χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Α.Ε.Π.Ε.Υ. έναντι 
του Συστήματος Εκκαθάρισης από την κύρια χρηματιστηριακή συναλλαγή που διενεργείται για λογαριασμό του Πελάτη, την κάλυψη 
των λοιπών εξόδων, προμηθειών, φόρων και τελών που βαρύνουν τον Πελάτη για κάθε επ’ ονόματί του καταρτιζόμενη από την 
Α.Ε.Π.Ε.Υ. χρηματιστηριακή συναλλαγή, όπως τα ανωτέρω θα πιστοποιούνται από τα πινακίδια εκτέλεσης εντολών που εκδίδει η 
Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και την κάλυψη των τόκων της πίστωσης, τυχόν τόκων υπερημερίας και των σχετικών με την πίστωση κάθε είδους 
δαπανών, εξόδων, φόρων και τελών. 
4.3. Δεδομένου ότι η ΑΕΠΕΥ ενημερώνει τον Πελάτη για τις αγορές που πραγματοποίησε για λογαριασμό του με Πίστωση στο πλαίσιο 
των παρόντων ειδικών όρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Παράγραφο IV 3.3 της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ο 
Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιήσει τυχόν αντιρρήσεις του στην ΑΕΠΕΥ εγγράφως το αργότερο εντός μιας εργάσιμης ημέρας μετά 
την ενημέρωση του, αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους προβάλλει αντιρρήσεις. Παράλειψη έγκαιρης υποβολής 
αντιρρήσεων ισχύει ως έγκριση. Η ίδια προθεσμία προβολής αντιρρήσεων ισχύει και ως προς τις πωλήσεις που ανακοινώνονται από 
την Α.Ε.Π.Ε.Υ. στον Πελάτη. 
 

5. Πληρωμές , Τόκος Υπερημερίας  

5.1.  Ο Πελάτης οφείλει να εξοφλεί κάθε παρεχόμενη σ’ αυτόν πίστωση κατά τους παρόντες ειδικούς όρους εντός προθεσμίας ίσης με 
την προθεσμία εκκαθάρισης/διακανονισμού των καταρτιζομένων στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. συναλλαγών, η οποία καθορίζεται στον 
Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή της ΕΤ.ΕΚ.. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης, η 
προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημέρα εκταμίευσης από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. του ποσού της πίστωσης για τους σκοπούς της εκκαθάρισης και 
λήγει, κατά τα ισχύοντα σήμερα, στο τέλος της τρίτης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα της εκταμίευσης, με την έννοια ότι την ημέρα 
λήξεως της εν λόγω προθεσμίας καταβολής τα οφειλόμενα χρήματα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε τραπεζικό λογαριασμό της Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
5.2. Το αργότερο δύο πλήρεις ώρες πριν κλείσει η συνεδρίαση της ημέρας εκταμίευσης (κατά τα σήμερον ισχύοντα της Τ+3, ήτοι της τρίτης 
εργάσιμης ημέρας μετά την κατάρτιση της αγοράς), ο Πελάτης οφείλει να έχει υποδείξει στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. τις μετοχές που επιθυμεί να 
πωληθούν προς εξόφληση της οφειλής του. Διαφορετικά, επιλέγει η Α.Ε.Π.Ε.Υ. μεταξύ των κινητών αξιών του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, 
τηρουμένων όσων ειδικότερα διαλαμβάνονται στην παράγραφο 6.1. των παρόντων ειδικών όρων, καθώς και τον χρόνο της πωλήσεως. 
5.3.  Όλες οι πληρωμές από τον Πελάτη βάσει των παρόντων ειδικών όρων έναντι κεφαλαίου, τόκων και λοιπών εξόδων φέρονται σε 
πίστωση του λογαριασμού ή των λογαριασμών της Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης. Εάν η Α.Ε.Π.Ε.Υ. αναγκασθεί λόγω οιασδήποτε 
διάταξης νόμου να αφαιρέσει τυχόν φόρους ή να προβεί σε παρακρατήσεις, ο Πελάτης θα καταβάλλει τα επιπλέον ποσά, τα οποία 
απαιτούνται προκειμένου οι καταβολές, μετά τις παρακρατήσεις, να ισοδυναμούν με τα ποσά τα οποία οφείλονται βάσει των 
παρόντων ειδικών όρων χωρίς παρακράτηση. 
5.4.  Κάθε καταβολή προς την Α.Ε.Π.Ε.Υ. έναντι υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες ειδικούς όρους, 
συμπεριλαμβανομένου και του τιμήματος πωλήσεως Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, καταλογίζονται κατά σειρά : 
- στα τυχόν δικαστικά έξοδα και τους τόκους αυτών , 
- στα υπόλοιπα οφειλόμενα έξοδα και τους τόκους αυτών , 
- στους τόκους υπερημερίας , 
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- στους συμβατικούς τόκους και 
- στο κεφάλαιο της πίστωσης 
5.5. Σε περίπτωση υπερημερίας του Πελάτη, είναι άμεσα απαιτητό το οφειλόμενο κεφάλαιο της πίστωσης και οι οφειλόμενοι τόκοι. 
Κεφάλαιο και τόκοι τοκίζονται με το επιτόκιο υπερημερίας που θα είναι ίσο με το επιτόκιο πίστωσης. 
 

6. Ασφάλειες και υποχρεωτική εκκαθάριση συναλλαγών 

6.1. Αν ο Πελάτης δύο ώρες πριν από τη λήξη της συνεδρίασης της ημέρας εκταμίευσης του ποσού της πίστωσης 
- είτε δεν έχει καταβάλει το απαιτούμενο ποσό, έτσι ώστε αυτό να είναι διαθέσιμο στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. στο τέλος της ίδιας ημέρας, 
έχοντας ενημερώσει προσηκόντως την Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την εν λόγω χρηματική καταβολή 
- είτε δεν έχει προσδιορίσει στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. τις κινητές αξίες που επιθυμεί να εκποιηθούν από τις Αποδεκτές Αξίες που περιέχονται 
στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που έχουν αγορασθεί για λογαριασμό του με παροχή της προς 
εξόφληση πιστώσεως, ισχυόντων και στις δύο ως άνω περιπτώσεις των όρων της παραγράφου 2.18., εξουσιοδοτεί με τους παρόντες 
ειδικούς όρους ανεκκλήτως την Α.Ε.Π.Ε.Υ. να πωλήσει η ίδια, κατά την κρίση της, κινητές αξίες που περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο 
Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που έχουν αγορασθεί για λογαριασμό του με παροχή της προς εξόφληση πιστώσεως, 
προκειμένου να εξοφληθεί εμπροθέσμως η Πίστωση. 
6.2. Για την εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Α.Ε.Π.Ε.Υ. έναντι του Πελάτη σύμφωνα με τους παρόντες ειδικούς όρους 
και για τυχόν μελλοντικές αυξήσεις του ποσού της Πίστωσης, όπως και για oποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του Πελάτη έναντι της 
Α.Ε.Π.Ε.Υ., και, ενδεικτικώς,  κεφαλαίου, τόκων συμβατικών ή υπερημερίας, προμηθειών, αποζημιώσεων, εξόδων και επιβαρύνσεων 
(οι «Ασφαλιζόμενες Απαιτήσεις»), επί των Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας υφίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
παρ. 4 του ν. 2843/2000 νόμιμο ενέχυρο υπέρ της Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία, εφόσον υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή του Πελάτη, δύναται να 
εκποιήσει αμέσως, κατά την κρίση της, Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας προς ολοκληρωτική ικανοποίηση των απαιτήσεών της. 
Επικουρικώς, εξουσιοδοτείται η ΑΕΠΕΥ να εκποιεί στοιχεία της Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας εφόσον υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή 
του Πελάτη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1. 
6.3. Περαιτέρω, συνιστάται ενέχυρο με τους παρόντες ειδικούς όρους και επί των καρπών και γενικά των κάθε είδους ωφελημάτων 
των Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, καθώς και, εν γένει, σε οποιαδήποτε άλλη αξία γεννηθεί από αυτά. Συνεπώς η Α.Ε.Π.Ε.Υ. – 
εξουσιοδοτούμενη με τους παρόντες ειδικούς όρους ρητώς και ανεκκλήτως προς τούτο – δικαιούται να εισπράττει, χωρίς τη σύμπραξη 
του Πελάτη, τα μερίσματα, που καταβάλλονται κάθε φορά, και κάθε άλλο ωφέλημα των Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και να 
φέρει το καθαρό προϊόν τους σε πίστωση του Λογαριασμού Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης του Πελάτη στην Α.Ε.Π.Ε.Υ., προς ισόποση 
εξόφληση του χρεωστικού υπολοίπου της Πίστωσης.  Το ενέχυρο της προηγούμενης παραγράφου εκτείνεται αυτοδίκαια, με τους 
όρους και τις συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, και: 
α. Στις τυχόν νέες μετοχές που θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους από τις εκδότριες των μετοχών που 
περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας εταιρίες, και οι οποίες θα αναλογούν στις μετοχές που αποτελούν εκάστοτε αντικείμενο του 
ενεχύρου,  
β. Στις μετοχές που δικαιούται να αποκτήσει ο Πελάτης, ως συνέπεια τυχόν μετατροπής των ενεχυριασμένων μετοχών (π.χ. λόγω μεταβολής 
της ονομαστικής τους αξίας, split, οιασδήποτε μορφής συγχώνευσης εκδότριας εταιρίας, μετατροπής προνομιούχων μετοχών σε κοινές ή 
κοινών σε προνομιούχες κλπ.). 
6.4. Εφόσον εταιρίες που έχουν εκδώσει μετοχές που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, αυξάνουν το μετοχικό τους 
κεφάλαιο, ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση, τις νέες μετοχές που θα αποκτήσει αν ασκήσει το σχετικό δικαίωμα προτίμησης, να 
τις μεταφέρει στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, εξουσιοδοτώντας από τούδε ανεκκλήτως την Α.Ε.Π.Ε.Υ. να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για τη δέσμευση των νέων αυτών μετοχών και τη μεταφορά τους στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Νοείται ότι οι νέες μετοχές 
αποτιμώνται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας μετά την οριστική καταχώρισή τους σ’ αυτό. Αν ο Πελάτης δεν έχει ασκήσει το δικαίωμα 
προτιμήσεως, με καταβολή του σχετικού ποσού στην Α.Ε.Π.Ε.Υ., το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της 
ημερομηνίας ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, τεκμαίρεται ότι αυτός δεν επιθυμεί να το ασκήσει και εξουσιοδοτεί 
ανεκκλήτως την Α.Ε.Π.Ε.Υ. να εκποιήσει τα σχετικά δικαιώματα προτιμήσεως και να πιστώσει το προϊόν της πωλήσεως σε λογαριασμό  
της Πίστωσης, μειωμένου του χρεωστικού του υπολοίπου. 
6.5. Λόγω της ενεχυρίασης στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. και των νέων μετοχών, κατά την παράγραφο 6.4., ο Πελάτης εκχωρεί από τώρα στην 
Α.Ε.Π.Ε.Υ., που αποδέχεται την εκχώρηση αυτή, oπoιoδήπoτε σχετικό δικαίωμά του από το νόμο ή το καταστατικό των εκδοτριών 
εταιριών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου, καθώς και οποιαδήποτε απαίτησή του κατ' αυτών, που απορρέει από τις 
εκάστοτε ενεχυριασμένες μετοχές, που περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Μεταβιβάζει επίσης στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. και όλα τα 
σχετικά δικαιώματά του και τις συναφείς αγωγές κατά των εκδοτριών εταιριών. 
6.6.  Σε κάθε περίπτωση, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. εξουσιοδοτείται όπως, προς ικανοποίηση κάθε απαίτησής της συνεπεία ληξιπρόθεσμης οφειλής 
του Πελάτη, πωλήσει, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1., όσες κινητές αξίες του Πελάτη κατέχει, καθώς και όσες κινητές αξίες 
έχουν ήδη αγορασθεί από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. για λογαριασμό του Πελάτη, ακόμη και αν αυτές δεν έχουν ακόμη περιέλθει στην κατοχή της 
Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
 

7. Εκχώρηση απαιτήσεων 

7.1. Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να εκχωρεί τις απαιτήσεις της από αυτή την παρούσα συμβατική σχέση σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς να 
απαιτείται γι' αυτό σύμπραξη ή συγκατάθεση του Πελάτη.  Επίσης η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να εκχωρεί μαζί με τις παραπάνω απαιτήσεις 
και τις κάθε είδους εξασφαλίσεις, εμπράγματες ή προσωπικές, που ασφαλίζουν τις πληρωμές των απαιτήσεων που εκχωρούνται.  
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8. Διάρκεια και λύση των παρόντων ειδικών όρων - Καταγγελία της Πίστωσης και συνέπειες αυτής – Εκκαθάριση 
απαιτήσεων 

8.1.  Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 2.2., η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δικαιούται να αναστέλλει ή περιορίζει την Πίστωση για 
οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε χρόνο, ακόμα και χωρίς να έχει υπάρξει υπέρβαση του Ορίου της Πίστωσης. 
8.2.  Η συμβατική σχέση που διέπεται από τους παρόντες ειδικούς όρους έχει αόριστη διάρκεια. Καταγγελία της σχέσης αυτής από τα 
συμβαλλόμενα μέρη πραγματοποιείται εγγράφως και ισχύει μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών αφότου περιέλθει στο έτερο 
συμβαλλόμενο μέρος η σχετική γραπτή ανακοίνωση του καταγγέλλοντος. Εφόσον δεν υφίσταται χρεωστικό υπόλοιπο του Πελάτη, η 
Α.Ε.Π.Ε.Υ. δύναται να καταγγέλλει τη συμβατική σχέση και χωρίς την τήρηση προθεσμίας. Η καταγγελία από τον Πελάτη επιτρέπεται 
μόνον εφόσον αυτός έχει προηγουμένως εξοφλήσει κάθε υποχρέωσή του προς την Α.Ε.Π.Ε.Υ. και δεν υφίσταται έναντι αυτής χρεωστικό του 
υπόλοιπο σε χρήματα ή τίτλους. Άλλως, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της για την εκποίηση κινητών αξιών του Πελάτη κατά τους 
παρόντες ειδικούς όρους, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δικαιούται να ζητήσει από τον Πελάτη να της υποδείξει εντός δύο ημερών από την κοινοποίηση της 
καταγγελίας κινητές αξίες, τις οποίες αυτή θα εκποιήσει για την πλήρη και οριστική εξόφληση κάθε υποχρέωσης του Πελάτη έναντι της 
Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Αν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δύναται να επιλέξει η ίδια κινητές αξίες του Πελάτη, ιδίως από αυτές που 
περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, τις οποίες δύναται να εκποιήσει χρηματιστηριακώς για την πλήρη ικανοποίηση κάθε 
απαιτήσεώς της κατά του Πελάτη. 
8.3.  Με επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με την παράγραφο 8,1., η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δικαιούται να καταγγέλλει τους 
παρόντες ειδικούς όρους χωρίς τήρηση προθεσμίας για σπουδαίο λόγο, όπως η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του Πελάτη, 
η παράβαση από τον Πελάτη οιουδήποτε όρου της εν γένει συμβατικής του σχέσεως με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η επέλευση εκτάκτου 
γεγονότος, ακόμη και αν αυτό δεν εμπίπτει στη σφαίρα του Πελάτη, που θέτει σε κίνδυνο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 
έναντι της Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
8.4.  Με την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, ο Λογαριασμός Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης κλείνει και το ανεξόφλητο 
υπόλοιπο της πιστώσεως καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, μετά των τόκων, των προμηθειών και των άλλων εξόδων, και 
ο Πελάτης καθίσταται αυτοδίκαια υπερήμερος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οφείλει δε το νόμιμο τόκο υπερημερίας στα 
ανεξόφλητα ποσά. Τα δικαιώματα της Α.Ε.Π.Ε.Υ. βάσει των παρόντων ειδικών όρων και της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών δεν θίγονται έως της πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως κάθε χρεωστικού υπολοίπου του Πελάτη. 
8.5.  Αν κατά το χρόνο της επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας ο Πελάτης δεν έχει προσδιορίσει στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. τις κινητές του 
αξίες, ιδίως από εκείνες που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, τις οποίες θα εκποιήσει η Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς πλήρη και ολοσχερή 
ικανοποίηση κάθε απαίτησής της κατά του Πελάτη, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δικαιούται να εκποιήσει κατά την κρίση της τόσες κινητές αξίες του Πελάτη, 
που βρίσκονται, άμεσα ή έμμεσα, στην κατοχή της, όσες είναι απαραίτητο για να ικανοποιηθεί πλήρως κάθε απαίτησή της κατ’ αυτού, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, το δε προϊόν της πωλήσεως αυτής φέρεται σε πίστωση του Λογαριασμού Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης ή 
οποιουδήποτε άλλου χρεωστικού χρηματικού λογαριασμού του Πελάτη. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα λάβει σχετικώς υπόψη, κατά το δυνατό, τα 
συμφέροντα του Πελάτη και, ιδίως το κόστος και την ευχέρεια ρευστοποίησής τους ή την συμφέρουσα, κατά την κρίση της Α.Ε.Π.Ε.Υ., τιμή 
τους, ενημερώνει δε στη συνέχεια τον Πελάτη. 
8.6.  Το τελικό χρεωστικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης ασφαλίζεται με όλες τις προσωπικές και εμπράγματες 
ασφάλειες που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της πίστωσης. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να αναλάβει χρηματικά ποσά από το 
Λογαριασμό Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης ή να παραλάβει μετοχές πριν από την πλήρη εξόφληση όλων των χρεών του έναντι της 
Α.Ε.Π.Ε.Υ. βάσει των παρόντων ειδικών όρων, της Συμβάσεως Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που τον συνδέει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. και 
τυχόν άλλων ειδικών συμβάσεων και ειδικών όρων. 
 

9. Έξοδα που βαρύνουν τον Πελάτη 

9.1. Τον Πελάτη βαρύνουν όλοι οι ισχύοντες φόροι σε σχέση με τους παρόντες ειδικούς όρους τα τέλη, εισφορές, δικαιώματα, 
προσαυξήσεις, πρόστιμα ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του δημοσίου ή τρίτων, που επιβάλλονται στο κεφάλαιο, 
τους τόκους και τις επιβαρύνσεις της πίστωσης και έχουν με οποιοδήποτε τρόπο σχέση με τους όρους αυτούς Επιπλέον η Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
δικαιούται να χρεώνει στον Πελάτη έξοδα που συνδέονται με την τήρηση του Λογαριασμού Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης, καθώς και 
των επιμέρους λογαριασμών ή τυχόν υπολογαριασμών που δημιουργούνται στο πλαίσιο της παρούσας συμβατικής σχέσης, έξοδα 
ασφάλισης του ποσού της Πιστώσεως, συμπεριλαμβανομένων τόκων και άλλων εξόδων για κάθε κίνδυνο. 
9.2.  Τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες που βαρύνουν τον Πελάτη σύμφωνα με την παράγραφο VII 3 της Σύμβασης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και τα έξοδα της παραγράφου 9.1. καταβάλλει ο Πελάτης στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. εντόκως, με βάση το επιτόκιο 
της παραγράφου 3.1, από την ημέρα καταβολής τους εκ μέρους της Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Αν τα ποσά αυτά δεν εξοφληθούν από τον Πελάτη 
εμπρόθεσμα, οφείλεται και επ’ αυτών  τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω στο κεφάλαιο 5 των παρόντων ειδικών 
όρων. 
 

10. Δηλώσεις του Πελάτη 

10.1. Ο Πελάτης δηλώνει ότι η Α.Ε.Π.Ε.Υ. του έχει επιστήσει ιδιαιτέρως την προσοχή στο ότι η αγορά μετοχών με πίστωση του 
τιμήματος ενέχει αυξημένους κινδύνους μειώσεως ή και απώλειας του αρχικώς επενδυομένου κεφαλαίου του, καθόσον μάλιστα δια της 
παρεχόμενης πίστωσης ο πελάτης επενδύει χρηματικά ποσά που υπερβαίνουν τα κεφάλαια που ο ίδιος διαθέτει.  Οι κίνδυνοι αυτοί 
εντοπίζονται μεταξύ άλλων, ενδεικτικά, στις μεταβολές των συνθηκών της αγοράς, στον πιστωτικό κίνδυνο των αντισυμβαλλομένων, στον 
κίνδυνο ρευστότητας στη χρηματιστηριακή αγορά κλπ.  Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι έχει γνώση των συναφών κινδύνων, καθώς και ότι διαθέτει 
ανάλογη εμπειρία και αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της αγοράς μετοχών με πίστωση, καθώς και το περιεχόμενο των αναλαμβανόμενων 
κάθε φορά κινδύνων.  Ο Πελάτης δηλώνει επίσης ότι έχει κατανοήσει και γνωρίζει την βάσει του νόμου και κατά τους παρόντες ειδικούς 
όρους υποχρέωση κάλυψης Αρχικού Περιθωρίου, των συνεπειών της μείωσης του Διατηρητέου Περιθωρίου κάτω από το συμφωνηθέν 
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όριο, καθώς και τη διαδικασία εκποίησης Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, όπως ειδικότερα διαλαμβάνουν οι παρόντες 
ειδικοί συμβατικοί όροι για τα θέματα αυτά, καθώς και ότι είχε το χρόνο και τη δυνατότητα να μελετήσει τους παρόντες ειδικούς 
συμβατικούς όρους και έλαβε γνώση αυτών, του παρασχέθηκε δε από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. κάθε πληροφορία και διευκρίνιση που ζήτησε για 
την πλήρη κατανόησή τους. 
10.2. Ο Πελάτης δηλώνει υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δήλωσης, ότι δεν καθυστερεί περισσότερο 
από ένα τρίμηνο εξόφληση οφειλής του σε τράπεζα ούτε είναι υπερήμερος έναντι επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. 
Αναλαμβάνει εξάλλου την υποχρέωση, αν στο μέλλον υπάρξει τέτοια καθυστέρηση εξόφλησης οφειλής έναντι τράπεζας ή επιχείρησης 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, να το δηλώνει αμέσως εγγράφως στην Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
 

11. Τελικές διατάξεις  

11.1. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να κοινοποιεί αντίγραφο του παρόντος στην ΕΧΑΕ και σε εταιρίες 
εκδότριες μετοχών που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, ομού μετά του καταλόγου των μετοχών αυτών, για την 
εφαρμογή των σχετικών ειδικών όρων, όπως για την πληρωμή μερίσματος, τη σύσταση ενεχύρου και επί νέων μετοχών κλπ. 
11.2. Οι παρόντες ειδικοί όροι τροποποιούνται και συμπληρώνονται μόνον εγγράφως. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ., λαμβανομένων υπόψη των 
συνθηκών της αγοράς και τυχόν τροποποιήσεων της νομοθεσίας, δικαιούται να τροποποιεί το Αρχικό και το Διατηρητέο Περιθώριο και 
να περιορίζει το όριο της πίστωσης με την αποστολή στον Πελάτη σχετικής ειδοποίησης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την  
έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων αυτών. Εφόσον ο Πελάτης δεν αποδέχεται τις τροποποιήσεις αυτές, δικαιούται να καταγγείλει τους 
παρόντες ειδικούς όρους, εξοφλώντας κάθε χρεωστικό υπόλοιπο έναντι της Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
11.3. Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. διενεργεί κάθε απαραίτητη συναλλαγή και εκτελεί πάν ό,τι προβλέπεται στους 
παρόντες ειδικούς όρους, έως ότου εξοφληθεί κάθε χρεωστικό υπόλοιπο του Πελάτη έναντι αυτής. 
11.4. Σε περίπτωση τροποποίησης επί το αυστηρότερον της νομοθεσίας τροποποιούνται αυτοδικαίως οι παρόντες ειδικοί όροι. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
  Για την  

   EUROTRUST ΑΕΠΕΥ      Ο Πελάτης               
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Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου  

 
Στην Αθήνα σήμερα την .............................……………………………………………………... μεταξύ: 

ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ: 

της ανώνυμης εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «EUROTRUST Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρία Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113, και εκπροσωπείται νόμιμα για την κατάρτιση της 
παρούσας σύμβασης από τον κ. Γεώργιο Καψή του Θεοδώρου (στο εξής η «ΑΕΠΕΥ») και 

τ… κ. …………..…………………………..… (όνομα) ……….……..……………………………………. (επώνυμο)  του ..........................................…. (πατρώνυμο) 
τα πλήρη στοιχεία του οποίου περιλαμβάνονται στο Έντυπο «Στοιχεία Πελάτη» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από 
....................................... Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με την ΑΕΠΕΥ (στο εξής «ο Πελάτης») (σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου) 

Ή 
της  ....……..... (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε.) εταιρείας με την επωνυμία ……………………………….….......……………………..… , και εκπροσωπείται νόμιμα 
στην παρούσα από τ… κ. …………………………………………….. , τα πλήρη στοιχεία της οποίας περιλαμβάνονται στο Έντυπο «Στοιχεία Πελάτη» 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από ........................................... .Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με την ΑΕΠΕΥ 
(εφεξής «ο Πελάτης»)  (σε περίπτωση νομικού προσώπου) 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1. Αντικείμενο της σύμβασης 

1.1. Μεταξύ της ΑΕΠΕΥ και του Πελάτη καταρτίστηκε η ως άνω Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δυνάμει της οποίας η 
ΑΕΠΕΥ παρέχει στον Πελάτη μεταξύ άλλων τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών του Πελάτη. 
1.2. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή από την ΑΕΠΕΥ στον Πελάτη της δυνατότητας διαδικτυακής πρόσβασης στις 
επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών. Συγκεκριμένα, η παρούσα διέπει την παροχή των ανωτέρω 
επενδυτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης του Πελάτη καθώς και της παροχής πληροφοριών σε αυτόν μέσω 
του διαδικτύου (Internet) (στο εξής «οι Υπηρεσίες»). 
1.3. Οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 
- Διαβίβαση εντολών αγοραπωλησίας μετοχών ή παραγώγων στο ΧΑ ή σε άλλη οργανωμένη αγορά καθώς και σε μη οργανωμένη 

αγορά, σύμφωνα με την πρακτική και τις διατυπώσεις αγοροπωλησίας μετοχών ή παραγώγων της ΑΕΠΕΥ για την παροχή της 
συγκεκριμένης Υπηρεσίας (εφεξής «ηλεκτρονικές εντολές»). 

- Ενημέρωση σχετικά με το χαρτοφυλάκιο μετοχών του Πελάτη στην ΑΕΠΕΥ και συγκεκριμένα ενημέρωση για την εκτέλεση ή μη των 
ηλεκτρονικών εντολών του, για τις εν γένει κινήσεις του επενδυτικού του λογαριασμού ή και των επενδυτικών υπο-λογαριασμών, 
που τηρούνται στο πλαίσιο της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών καθώς και κατά περίπτωση για το υπόλοιπο του σε 
χρήματα και χρηματοπιστωτικά μέσα και την αποτίμηση αυτών (εφεξής «ηλεκτρονική ενημέρωση»). 

- Ενημέρωση σχετικά με τις αναλύσεις ή και άλλες πληροφορίες που θα παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της ΑΕΠΕΥ. 
1.4. Οι όροι της ήδη συναφθείσας μεταξύ των συμβαλλομένων Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Σύμβασης Λήψης, 
Διαβίβασης και Εκτέλεσης εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, θα εφαρμόζονται και στο πλαίσιο των 
σχέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, με εξαίρεση τυχόν ειδικότερους όρους της παρούσας, οι οποίοι θα 
υπερισχύουν ως προς τα ζητήματα που ρυθμίζουν. 
Στο μέτρο αυτό η δυνατότητα της διαβίβασης των ηλεκτρονικών εντολών και της ηλεκτρονικής ενημέρωσης του Πελάτη ισχύει 
παράλληλα προς τους προβλεπόμενους από τις προαναφερθείσες Συμβάσεις τρόπους διαβίβασης εντολών και ενημέρωσης. 
1.5. Επιπροσθέτως, ο Πελάτης θα έχει την δυνατότητα, εφαρμοζομένων σχετικώς των όρων της παρούσας, να κάνει χρήση και κάθε 
άλλης Υπηρεσίας, την οποία θα διαθέσει η ΑΕΠΕΥ μελλοντικά στους Πελάτες της μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης 
της ΑΕΠΕΥ. 

2.  Πρόσβαση στο Δίκτυο της ΑΕΠΕΥ και χρήση του λογισμικού 

2.1. Η πρόσβαση του Πελάτη στις παρεχόμενες υπηρεσίες του συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης (στο εξής «το Δίκτυο») και η 
χρήση των Υπηρεσιών του από τον Πελάτη πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή του Πελάτη (στο εξής 
«Υπολογιστής»), ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο με ευθύνη και έξοδα του Πελάτη, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η  
παροχή των Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου. 
2.2. Η πρόσβαση του Πελάτη στο Δίκτυο γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΑΕΠΕΥ (webpage) και υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης 
έχει αποδεχθεί πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεως της παρούσας σύμβασης. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι, οι παράμετροι του 
συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης αλλάζουν διαρκώς με δεδομένες τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, που σημειώνονται 
ιδιαίτερα στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται από καιρό σε καιρό να μεταβάλλει τα στοιχεία 
και τις παραμέτρους του συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, όπως για παράδειγμα τον αριθμό και το είδος των εκτελούμενων 
συναλλαγών, τις απαιτήσεις εξοπλισμού του χρήστη, τις μεθόδους και τα συστήματα αναγνώρισης ή πιστοποίησης της ταυτότητας του 
χρήστη κλπ, χωρίς η μεταβολή αυτή να δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση του Πελάτη. 
2.3. Ο Πελάτης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του παραλαμβάνει από τα γραφεία της ΑΕΠΕΥ, τον μυστικό κωδικό αναγνώρισης 
«password» του Πελάτη καθώς και τον κωδικό ταυτότητας «UserID». Ο κωδικός ταυτότητας του πελάτη ή UserID είναι ένας μοναδικός 
κωδικός, που αποτελεί την ταυτότητα του Πελάτη, για την είσοδο του στο σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. 



 67 

Ο μυστικός κωδικός αναγνώρισης «Password» είναι ένας κωδικός μέσω του οποίου το σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης της ΑΕΠΕΥ 
αναγνωρίζει τον συγκεκριμένο Πελάτη και του επιτρέπει την πρόσβαση για πραγματοποίηση των συναλλαγών του, πάντοτε σε 
συνδυασμό με την χρήση του «UserID». 
Ο μυστικός κωδικός αναγνώρισης «Password» αντιστοιχεί σε ένα μόνο φυσικό πρόσωπο κάθε φορά. Στην περίπτωση που ο Πελάτης 
είναι νομικό πρόσωπο, οφείλει να γνωστοποιήσει στην ΑΕΠΕΥ, ποιο ή ποια φυσικά πρόσωπα είναι εξουσιοδοτημένα από αυτόν 
(«Χρήστες»), με τις κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να τους χορηγηθεί ο μυστικός κωδικός αναγνώρισης «Password», 
προκειμένου να διενεργούν συναλλαγές για λογαριασμό του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η εξουσιοδότηση στο πρόσωπο αυτό έχει 
αρθεί, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει πάραυτα την ΑΕΠΕΥ τηλεφωνικώς και εγγράφως. Σε διαφορετική περίπτωση η ΑΕΠΕΥ 
δεν υπέχει ευθύνη για την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής έχει διαβιβαστεί από τέτοιο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
Κάθε φορά που ο Πελάτης χρησιμοποιεί το σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης της ΑΕΠΕΥ θα πρέπει να πιστοποιεί την ταυτότητά 
του με την κάθε φορά ενδεικνυόμενη χρήση των παραπάνω απόρρητων προσωπικών του κωδικών («Password» και «UserID», στο εξής 
«Κωδικοί») κατά τη σύνδεση με το Δίκτυο. 
2.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να φυλάσσει μυστικούς και να μη γνωστοποιεί τους ανωτέρω προσωπικούς Κωδικούς του σε τρίτους και 
γενικά να μεριμνά για τη μη διαρροή τους, φέρων τον κίνδυνο κάθε ζημίας δικής του ή της ΑΕΠΕΥ από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από 
τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο του Κωδικού του. Ο Πελάτης, εάν είναι νομικό πρόσωπο, έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι οι 
εκπρόσωποί του, οι διοικητές ή διαχειριστές του καθώς και οι υπάλληλοι ή οι προστηθέντες του συμμορφώνονται πλήρως προς την 
παραπάνω υποχρέωση τήρησης του απορρήτου των Κωδικών.  
Ο Πελάτης οφείλει να ενεργεί με άκρα επιμέλεια και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να αποτρέπει την παράνομη 
χρήση του συστήματος και των Κωδικών του από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη, πρόσωπα. Ο Πελάτης υποχρεούται να απομνημονεύει 
τα στοιχεία του προσωπικού του Κωδικού και να μην τον αναγράφει σε αντικείμενα που μεταφέρει ή καθιστά προσιτά σε τρίτους, ούτε 
να επιτρέπει τη χρήση των κωδικών του από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του αντιληφθεί ότι ο μυστικός κωδικός αναγνώρισης 
(«password») έχει διαρρεύσει σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, έχει κλαπεί, απωλεσθεί ή έχει αποτελέσει αντικείμενο 
αντικανονικής ή και παράνομης χρήσης, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την ΑΕΠΕΥ τηλεφωνικώς και εγγράφως, λαμβάνοντας και στις 
δύο περιπτώσεις αριθμό καταχώρησης (πρωτοκόλλου). Η ΑΕΠΕΥ δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά του Πελάτη ως αποτέλεσμα 
της αντικανονικής ή και παράνομης χρήσης του μυστικού κωδικού αναγνώρισης «password» ενώ η σχετική ευθύνη θα βαρύνει 
αποκλειστικά τον Πελάτη.  
Σε περίπτωση απώλειας του «password» η Εταιρία, κατόπιν και μόνο της σχετικής ενημέρωσης ενεργοποιεί εκ νέου τη διαδικασία 
πρόσβασης του Επενδυτή στο σύστημα με την έκδοση νέου «password» για το οποίο και τον ενημερώνει εγγράφως. 
Ο Πελάτης δύναται να ζητήσει από την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή τη μεταβολή του «password». Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται η 
διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2.3.  
2.5. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η λήψη των κωδικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3. της παρούσας 
(«password» και «UserID»), από το σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πιστοποιεί την ταυτότητά του, τον αντιπροσωπεύει και 
υποκαθιστά πλήρως την υπογραφή του, στις όποιες ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιεί. Αποτελεί δε τεκμήριο χρήσης της 
υπηρεσίας από τον Πελάτη, ειδικότερα όσον αφορά την προέλευση της ηλεκτρονικής παραγγελίας από τον ίδιο τον Πελάτη. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η αποδεικτική αξία των ηλεκτρονικών αυτών εντολών είναι ισοδύναμη με αυτή των εγγράφων. 
Η περιέλευση της ηλεκτρονικής παραγγελίας στην ΑΕΠΕΥ και η αποθήκευση της στο ηλεκτρονικό σύστημά της συνιστά πλήρη απόδειξη 
της εντολής.  
2.6. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ενεργοποιείται η διαδικασία πρόσβασης του Πελάτη στο σύστημα ηλεκτρονικής 
εξυπηρέτησης. 

3. Ηλεκτρονικές Εντολές Πελάτη και Εκτέλεση αυτών 

3.1. Η διαβίβαση ηλεκτρονικών εντολών από τον Πελάτη στην ΑΕΠΕΥ επιτρέπεται μόνον κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 
λειτουργίας του Τόπου Διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση που η εντολή αγοραπωλησίας μετοχών ή παραγώγων, δοθεί από τον Πελάτη 
εκτός ημέρας/ώρας συνεδριάσεως του Τόπου Διαπραγμάτευσης στον οποίο αφορά, η εντολή αυτή δεν θα ισχύει για την επόμενη 
συνεδρίαση/εργάσιμη ημέρα και δεν θα δεσμεύει την ΑΕΠΕΥ.  
3.2. Όλες οι πληροφορίες που δίδονται από τον Πελάτη στην ΑΕΠΕΥ κατά τη διαβίβαση ηλεκτρονικών εντολών του τεκμαίρονται 
ακριβείς. Η ΑΕΠΕΥ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε επαλήθευση ή/και έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων που της παρέχονται στο 
πλαίσιο  της διαβίβασης των ηλεκτρονικών εντολών. 
3.3. Η ηλεκτρονική παραγγελία θεωρείται ότι έχει περιέλθει στην ΑΕΠΕΥ με την εμφάνιση της στο ενδιάμεσο σύστημα συγκέντρωσης, 
ελέγχου και διαμεταβίβασης παραγγελιών της ΑΕΠΕΥ. Η ΑΕΠΕΥ θα εκτελεί τις ηλεκτρονικές παραγγελίες που διαβιβάζει ο Πελάτης 
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχει συνάψει ο Πελάτης με την ΑΕΠΕΥ, καθ’ όλο το 
χρονικό διάστημα ισχύος αυτής.  
3.4. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την ΑΕΠΕΥ να προβαίνει στην άμεση εκτέλεση των εντολών που της διαβιβάζει στο πλαίσιο 
της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι η διαβίβαση των εν λόγω εντολών έχει πιστοποιηθεί μέσω της χρήσης του μυστικού κωδικού 
αναγνώρισης («password»). Η ΑΕΠΕΥ δύναται να θέτει περιορισμούς ως προς το ύψος, το είδος ή τον αριθμό των διαβιβαζομένων 
παραγγελιών και να αρνηθεί την εκτέλεση εντολής εφόσον συντρέχει σπουδαίος προς τούτο λόγος. 
Η ΑΕΠΕΥ δεν εγγυάται την εκτέλεση των εντολών του Πελάτη και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη στις ακόλουθες ενδεικτικά 
περιπτώσεις: 
α. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και στη Σύμβαση Εκτέλεσης Εντολών προς 
κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ότι η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να μην προχωρήσει σε διαβίβαση – εκτέλεση των εντολών 
(π.χ. λόγω μη ύπαρξης επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό του πελάτη, λόγω υπονοιών σχετικά με την νομιμότητα των 
σκοπουμένων συναλλαγών, για λόγους ανωτέρας βίας κλπ.). 
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β. Εάν η ιστοσελίδα της ΑΕΠΕΥ βρίσκεται προσωρινώς εκτός λειτουργίας ή η τηλεπικοινωνιακή πρόσβαση στην ιστοσελίδα δεν είναι 
εφικτή. 
γ.  Εάν ο Πελάτης δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες της ΑΕΠΕΥ για την σωστή διαβίβαση των εντολών και σαν αποτέλεσμα της μη 
τήρησης των οδηγιών της ΑΕΠΕΥ, έχει διαβιβάσει στην ΑΕΠΕΥ ανακριβή και λανθασμένα στοιχεία. 
3.5. Κάθε εντολή του Πελάτη, η οποία έχει διαβιβασθεί με την εισαγωγή του μυστικού κωδικού αναγνώρισης «password», αποτελεί 
πλήρη απόδειξη για τις διαβιβασθείσες εντολές, εφόσον έχει καταχωρηθεί στα έντυπα ή στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΑΕΠΕΥ.  
Περαιτέρω απόδειξη για τις διαβιβασθείσες εντολές, αποτελούν και οι περιοδικές καταστάσεις σχετικά με την κίνηση του 
Χαρτοφυλακίου του Πελάτη (στο εξής «Καταστάσεις»), που θα αποστέλλονται σε αυτόν από την ΑΕΠΕΥ και οι οποίες περιλαμβάνουν 
και τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατόπιν ηλεκτρονικών εντολών του Πελάτη. 
3.6. Τα μέρη συμφωνούν ρητώς ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται κατόπιν ηλεκτρονικών παραγγελιών του Πελάτη είναι έγκυρες 
και παραιτούνται από το δικαίωμα να προσβάλλουν τις δικαιοπραξίες που καταρτίζονται κατόπιν των ως άνω παραγγελιών για το λόγο 
αυτό. 
Η ΑΕΠΕΥ διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της, να απαιτεί οποτεδήποτε από τον Πελάτη έγγραφη επιβεβαίωση των 
διαβιβασθεισών εντολών, η οποία θα φέρει την υπογραφή του ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. 
3.7. Σε περίπτωση που ο κωδικός του Πελάτη πιστωθεί ή χρεωθεί εκ παραδρομής, η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να προβεί στις απαραίτητες 
λογιστικές εγγραφές για τον αντιλογισμό του πιστωθέντος ή χρεωθέντος ποσού. 
3.8. Γραπτή ή προφορική ανάκληση ηλεκτρονικών παραγγελιών είναι δυνατή και δεσμεύει την ΑΕΠΕΥ υπό την προϋπόθεση ότι κατά 
το χρονικό σημείο κατά το οποίο περιέρχεται στην ΑΕΠΕΥ η ανάκληση, δεν έχει καταρτισθεί συνεπεία αυτών των εντολών, 
δικαιοπραξία, δεν έχουν διαβιβασθεί περαιτέρω για εκτέλεση, ούτε έχει λάβει χώρα έστω και προκαταρκτική πράξη εκτελέσεως 
αυτών. Σε περίπτωση που η ΑΕΠΕΥ έχει προβεί σε κάποια ενέργεια εκ των ανωτέρω, δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του Πελάτη. 
3.9. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δώσει λανθασμένη εντολή ή λανθασμένα στοιχεία, παραιτείται αυτός ρητώς του δικαιώματος να 
ζητήσει την ακύρωση της εντολής ή της σύμφωνα με αυτήν καταρτισθείσας δικαιοπραξίας. Η ΑΕΠΕΥ σε καμία περίπτωση δεν 
ευθύνεται για τυχόν ζημία του Πελάτη. 
3.10. Αντιρρήσεις του Πελάτη που αφορούν οποιοδήποτε στοιχείο των συναλλαγών ή του επενδυτικού λογαριασμού του, του οποίου 
λαμβάνει γνώση κάνοντας χρήση της δυνατότητας ηλεκτρονικής ενημέρωσης από την ΑΕΠΕΥ πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν 
εγγράφως αμέσως και το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την τελευταία συναλλαγή. Παράλειψη εγκαίρου υποβολής 
αντιρρήσεων θεωρείται ότι τις αποδέχεται ως έγκυρες και ακριβείς. 
3.11. Η παρούσα σύμβαση και η χρήση του Δικτύου της ΑΕΠΕΥ δεν τροποποιεί σε καμία περίπτωση την υπάρχουσα σχέση Πελάτη-
ΑΕΠΕΥ και τους όρους τυχόν προηγούμενων συμβάσεων μεταξύ αυτών. Η χρήση από τον Πελάτη των Υπηρεσιών, που παρέχονται 
σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, προϋποθέτει την προηγούμενη εκπλήρωση εκ μέρους του τυχόν τυπικών όρων και 
προϋποθέσεων (π.χ. άνοιγμα μερίδας στο ΣΑΤ, ορισμός χειριστή στο ΣΑΤ κλπ.) που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ή 
τίθενται από την ΑΕΠΕΥ. 

4. Υποχρεώσεις του Πελάτη  

4.1. Ο Πελάτης δηλώνει ότι εφόσον κάνει χρήση των Υπηρεσιών, θα κατέχει και θα διατηρεί τον Υπολογιστή και το λογισμικό που 
είναι κατάλληλο για την πρόσβαση στο Δίκτυο ή Διαδίκτυο καθώς και ότι γνωρίζει εκ των προτέρων την  λειτουργία τους έχοντας τις 
απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται γι αυτό. 
4.2. Ο Πελάτης οφείλει να διαβάζει με προσοχή τις πληροφορίες και συστάσεις που θα περιέχονται στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΕΥ 
σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών και του Δικτύου και συγκεκριμένα αποδέχεται ότι οποιαδήποτε παράλειψη ή/και αποτυχία 
εκ μέρους του να τηρήσει τις συνιστώμενες διαδικασίες ασφάλειας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση της 
εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν το άτομο του και την πραγματοποίηση από τρίτα πρόσωπα συναλλαγών μη 
εξουσιοδοτημένων από αυτόν. 
4.3. Ο Πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει ηλεκτρονικώς  κάποια εντολή που έχει διαβιβασθεί στην 
ΑΕΠΕΥ με χρήση του μυστικού κωδικού αναγνώρισης «password» εκτός εάν η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το λογισμικό του 
συστήματος της ΑΕΠΕΥ και σύμφωνα πάντα με τις τεθείσες από το σύστημα προϋποθέσεις (π.χ. ανάκληση εντολής χρηματιστηριακής 
πράξης πριν την εκτέλεσή της κλπ.). 
4.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της ΑΕΠΕΥ και να καταβάλλει κάθε ποσό που τυχόν θα υποχρεωθεί η 
ΑΕΠΕΥ να καταβάλλει δυνάμει δικαστικής απόφασης ή μη (περιλαμβανομένων δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών), λόγω 
παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων ή κακής χρήσης των Υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης.  
4.5. Για τις εκάστοτε παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, που αποτελούν το αντικείμενο της 
παρούσας σύμβασης, ο Πελάτης θα καταβάλλει αμοιβή ή προμήθεια στην ΑΕΠΕΥ με όλες τις επ΄ αυτών νόμιμες επιβαρύνσεις, βάσει 
του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου υπηρεσιών της ΑΕΠΕΥ, όπως αυτό διαμορφώνεται από καιρό σε καιρό από την ΑΕΠΕΥ. 
4.6. Η ΑΕΠΕΥ δεν χρεώνει κατ’ αρχήν τον Πελάτη με αμοιβή για την χρήση του συστήματος, πέραν των στην παράγραφο 4.5. της 
παρούσας αναφερομένων, ρητά επιφυλάσσεται όμως του δικαιώματός της να καθορίζει τέτοια στο μέλλον κατόπιν σχετικής 
ειδοποίησης του Πελάτη. 
4.7. Η δυνατότητα παρακολούθησης τιμών είτε σε πραγματικό χρόνο είτε με χρονική καθυστέρηση, την οποία θα παρέχει η ΑΕΠΕΥ 
ενδέχεται να αποτελεί αντικείμενο επιπλέον χρέωσης, η οποία θα γνωστοποιείται στον πελάτη κατόπιν αιτήματος του. 

5.  Εχεμύθεια 

 Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Πελάτη στην ΑΕΠΕΥ είναι εμπιστευτικές και η ΑΕΠΕΥ οφείλει να τις χρησιμοποιεί 
μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών ή επιβάλλεται για τη συμμόρφωση της με 
επιταγή του νόμου ή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. 
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6. Ευθύνη της ΑΕΠΕΥ  

6.1 Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το Διαδίκτυο (internet) καθώς και τα λοιπά δίκτυα μετάδοσης πληροφοριών 
αποτελούν ανοιχτό περιβάλλον στο οποίο είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των συναλλαγών καθώς και η 
απρόσκοπτη και χωρίς διακοπές μετάδοση των πληροφοριών. Η ΑΕΠΕΥ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διαφυλάξει την ασφάλεια παροχής των Υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν στον Πελάτη (με 
την επιφύλαξη του όρου 5 της παρούσας). Ωστόσο, η ΑΕΠΕΥ δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας 
προκληθεί στον Πελάτη, εάν, παρά την άσκηση της δέουσας από αυτήν επιμέλειας και τη λήψη όλων των αναγκαίων και 
ενδεικνυόμενων μέτρων, παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών με τον Πελάτη. 
6.2. Η ΑΕΠΕΥ ευθύνεται έναντι του Πελάτη μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια. 
6.3. Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για την ασφάλεια των συστημάτων του Πελάτη. Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του 
Πελάτη σε περίπτωση διαρροής του προσωπικού του Κωδικού για οποιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση διαρροής του προσωπικού 
αριθμού αναγνώρισης ή σε περίπτωση που τρίτος αποκτήσει κατ’ άλλον τρόπο παράνομα πρόσβαση στον Κωδικό κάνοντας χρήση του 
προσωπικού του αριθμού και παράνομη χρήση του λογισμικού ή των προσωπικών στοιχείων του Πελάτη (Hacking). Η ευθύνη της 
ΑΕΠΕΥ σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση της θετικής ή αποθετικής ζημίας. Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για 
οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προσώπων τα οποία χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες κατά παράβαση των όρων της παρούσας ή η 
οποία οφείλεται σε δικό τους πταίσμα. 
6.4. Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Πελάτης σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στο 
σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης ή στο Δίκτυο της ΑΕΠΕΥ ή σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής 
εξυπηρέτησης για λόγους που δεν ανάγονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της ΑΕΠΕΥ (π.χ. λόγω διακοπής λειτουργίας του δικτύου από 
τον κατά περίπτωση τηλεπικοινωνιακό ή άλλο φορέα, ο οποίος παρέχει στην ΑΕΠΕΥ υπηρεσίες πρόσβασης στο δίκτυο).  
6.5. Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών εκείνων που δεν αφορούν συναλλαγές του πελάτη και τις οποίες 
λαμβάνει από επίσημες πηγές της επιλογής της, όπως το Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή τους δικαιούμενους έναντι του 
Χρηματιστηρίου να λαμβάνουν και να διαθέτουν τις σχετικές πληροφορίες παροχής υπηρεσιών. Η ευθύνη της ΑΕΠΕΥ σε καμιά 
περίπτωση δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση της θετικής ζημίας. 
6.6. Η ΑΕΠΕΥ δεν είναι υπεύθυνη έναντι του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου συνδέεται με τον Πελάτη με οποιονδήποτε τρόπο, για 
οποιαδήποτε βλάβη, ζημία θετική ή αποθετική, καθυστέρηση ή συνέπεια, που θα προέλθουν (με άμεση ή έμμεση αιτιώδη συνάφεια) 
από γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία. Στην έννοια της ανωτέρας βίας συμφωνείται ότι εμπίπτουν όλα εκείνα τα γεγονότα ή 
περιστατικά που βρίσκονται εκτός σφαίρας ελέγχου ή επιρροής των μερών και τα οποία δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί 
ακόμα και με την καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας εκ μέρους τους καθώς και όλα εκείνα τα γεγονότα ή περιστατικά για τα οποία δεν 
ευθύνεται κανένα από τα μέρη. 
6.7. Πέραν των ανωτέρω η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται σε περίπτωση χρήσης των Υπηρεσιών κατά τρόπο αντίθετο στο Νόμο ή τα χρηστά 
ήθη συμπεριλαμβανομένης της παράνομης πρόσβασης και χρήσης αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές εκτός από την επέλευση των τυχόν 
ποινικών ή αστικών κυρώσεων θα επέρχεται άμεση λύση της παρούσας σύμβασης χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης. 

7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας  

7.1.  Η ΑΕΠΕΥ ή και οι προμηθευτές της διατηρούν όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα σήματα, τους διακριτικούς τίτλους και γενικά 
κάθε διακριτικό γνώρισμα για τα προγράμματα λογισμικού, τις επικοινωνιακές συνδέσεις, ως επίσης και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας σε σχέση με τα ως άνω. 
7.2. Η ΑΕΠΕΥ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, παρέχει στον Πελάτη, το μη αποκλειστικό και ανεκχώρητο δικαίωμα 
χρήσης των προϊόντων λογισμικού που παρέχονται για την λήψη των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, του οποίου κάνει χρήση 
μόνο ο ίδιος. 
7.3. Η δυνατότητα πρόσβασης του Πελάτη στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΕΥ ή στο Λογισμικό που του παρέχεται από την ΑΕΠΕΥ δεν 
δημιουργεί δικαιώματα του Πελάτη επί του λογισμικού της ΑΕΠΕΥ ή τρίτου. Ρητώς απαγορεύεται η αντιγραφή, απομίμηση, ή 
παραχάραξη του λογισμικού της ΑΕΠΕΥ ή τρίτου από τον Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να παραλείπει κάθε παρεμβολή ή 
προσπάθεια παρεμβολής σε κωδικούς ή στοιχεία της ΑΕΠΕΥ ή άλλων Πελατών της. 
7.4. Ο Πελάτης δεσμεύεται και αναγνωρίζει ότι σε καμία περίπτωση μετά την λήξη της παρούσης σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο δεν 
θα κάνει χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΑΕΠΕΥ ή τρίτων, η χρήση των οποίων επιτρέπεται σ’ αυτόν για την λήψη 
των Υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης. 

8. Διάρκεια – Καταγγελία 

8.1. Η παρούσα σύμβαση είναι αορίστου χρόνου. Η σύμβαση είναι ισχυρή μέχρι να καταγγελθεί. Η καταγγελία της Σύμβασης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχει συνάψει ο Πελάτης με την ΑΕΠΕΥ για οποιοδήποτε λόγο θεωρείται καταγγελία και της παρούσας 
Σύμβασης. 
 8.2. Εάν η ΑΕΠΕΥ διαπιστώσει ότι ο Πελάτης κάνει χρήση της Υπηρεσίας κατά παράβαση των διατάξεων των νόμων, της παρούσας 
σύμβασης, της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και των αρχών της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών ή ότι, 
καθιστά την ΑΕΠΕΥ υπεύθυνη για οποιοδήποτε λόγο έναντι τρίτων- ιδίως άλλων πελατών της – ή των Αρχών, η ΑΕΠΕΥ έχει δικαίωμα να 
καταγγείλει άμεσα και αζημίως την παροχή της Υπηρεσίας στο συγκεκριμένο Πελάτη και να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. 
Ειδικότερα, η ΑΕΠΕΥ δύναται οποτεδήποτε να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας ή μέρους 
αυτής (όπως εάν μεταβληθούν οι προϋποθέσεις στις οποίες η ΑΕΠΕΥ βασίστηκε για την παροχή της Υπηρεσίας, εάν ο Πελάτης δεν 
εκτελεί για μεγάλο χρονικό διάστημα παραγγελίες μέσω της ΑΕΠΕΥ χωρίς να έχει καταγγείλει τη σχετική σύμβαση). Στην περίπτωση 
αυτή η ΑΕΠΕΥ δεν υποχρεούται σε τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας ή σε αποκατάσταση τυχόν ζημίας του Πελάτη συνεπεία της κατά 
τα ανωτέρω διακοπής ή περιορισμού της παρεχόμενης Υπηρεσίας. 
8.3. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την ΑΕΠΕΥ για οποιαδήποτε ζημία υποστεί αυτή από αντισυμβατική – παράνομη 
συμπεριφορά του.  
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8.4. Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε να αιτηθεί προς την ΑΕΠΕΥ την παύση της παροχής της Υπηρεσίας, δηλαδή να μην υπάρχει 
δυνατότητα διαβίβασης ηλεκτρονικής παραγγελίας και ηλεκτρονικής ενημέρωσης του. Η ΑΕΠΕΥ θα διακόπτει την ισχύ του μυστικού 
κωδικού αναγνώρισης «password» καθώς και του κωδικού ταυτότητας «UserID» του Πελάτη μέχρι την δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά 
την περιέλευση του αιτήματος στην ΑΕΠΕΥ. Εξυπακούεται, ότι ο Πελάτης εξακολουθεί να ευθύνεται για οποιαδήποτε συναλλαγή προ 
της κατά τα ανωτέρω, διακοπής. 
8.5. Η παρούσα σύμβαση στο σύνολο της λύεται χωρίς έγγραφη καταγγελία εκ μέρους της ΑΕΠΕΥ με τον θάνατο, την απαγόρευση ή 
την πτώχευση του Πελάτη. 

9. Αρμοδιότητα – Εφαρμοστέο Δίκαιο  

Η παρούσα σύμβαση διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση δε 
οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει εξ αυτής, ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας. Η ΑΕΠΕΥ έχει τη διακριτική ευχέρεια για την άσκηση 
των κατά του Πελάτη αξιώσεών της να επιλέξει τα δικαστήρια του τόπου της γενικής δωσιδικίας του Πελάτη. 

10. Λοιποί Όροι  

10.1. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Οιαδήποτε τροποποίηση της 
παρούσας ισχύει μόνο όταν γίνεται εγγράφως. 
10.2. Ο πελάτης δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτον στην παρούσα σύμβαση ή να εκχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμά του, 
που απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΑΕΠΕΥ. 
10.3.  Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης μπορούν οποτεδήποτε να μεταβληθούν 
μονομερώς από την ΑΕΠΕΥ. Οποιαδήποτε τροποποίηση πραγματοποιηθεί θα γνωστοποιείται στον Πελάτη είτε εγγράφως, ως 
έγγραφης γνωστοποίησης νοούμενης της ταχυδρομικής επιστολής, του τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (φαξ) και του μηνύματος με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) είτε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, και θα προσδιορίζει το χρονικό σημείο από 
το οποίο θα αρχίζει η ισχύς της. Οι τροποποιήσεις θα θεωρείται ότι έγιναν αποδεκτές, εάν ο Πελάτης δεν προβάλει εντός δεκαπέντε 
(15) εργάσιμων ημερών, από της γνωστοποιήσεως, εγγράφως τις αντιρρήσεις του.  
10.4. Η παρούσα σύμβαση κατισχύει κάθε προηγούμενης συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη σχετικά 
με το πεδίο εφαρμογής της, εκτός αν άλλως ρητώς προβλέπεται ανωτέρω. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
  Για την  

   EUROTRUST ΑΕΠΕΥ      Ο Πελάτης               

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Αθήνα, ........................ 
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Δ Η Λ Ω Σ Η 
 
 
Με την παρούσα ο υπογράφων ……………………............................................................... δηλώνω ότι έχω 
αναγνώσει με προσοχή το περιεχόμενο των εγγράφων που περιέχονται στο παρόν και συγκεκριμένα των 
εγγράφων που φέρουν τους ακόλουθους τίτλους: 
 

□  Στοιχεία Πελάτη 

□ Έγγραφα Επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη 

□ Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ 

□ Δηλώσεις Βεβαιώσεις του Πελάτη 

□ Αίτηση Εγγραφής στην Υπηρεσία AXIASMS 

□ Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Συμβατότητας 

□ Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο 

□ Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών υπηρεσιών 

□ Σύμβαση Λήψης, Διαβίβασης και Εκτέλεσης εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα 

□ Ειδικοί όροι για τη χρηματιστηριακή παραγγελία προς διενέργεια συναλλαγών στο Χ.Α. με παροχή 
βραχυπρόθεσμης πιστώσεως έναντι παροχής ασφαλείας 

□ Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου 

τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο. 

Σχετικώς δηλώνω ότι έχω πλήρως κατανοήσει και αποδέχομαι τους όρους των εγγράφων στα οποία έχω θέσει 
την υπογραφή μου. Σε όσα δε εκ των ανωτέρω εντύπων μου έχει ζητηθεί η παροχή πληροφοριών σχετικά με 
το πρόσωπό μου, έχω παράσχει όλες τις ζητούμενες/απαιτούμενες πληροφορίες που με αφορούν και δια του 
παρόντος δηλώνω και βεβαιώνω ότι αυτές είναι αληθείς και ορθές και ότι δεν έχω αποκρύψει οτιδήποτε 
σχετικό ή ουσιαστικό. 
Το παρόν ενιαίο έντυπο υπογράφεται σε ένα πρωτότυπο το οποίο τηρείται σε ειδικό αρχείο από την Εταιρία, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης. Ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρία αντίγραφο. 

 

 

Ο Πελάτης 

 

 

 

 

 

(Βεβαίωση γνησίου υπογραφής από Δημόσια Αρχή) 
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